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RESUMO: Este artigo tem como foco, buscar e entender quais as dificuldades que 

as pessoas com deficiência encontram hoje para sua inserção dentro das empresas, 

tendo em vista que objetivo é contribuir e buscar com os estudos e pesquisas de 

diversidade sobre a inserção de pessoas com deficiência no ambiente 

organizacional, quais são os pontos de mais dificuldades encontrados pelos mesmos 

e como fazer para que a pessoa com deficiência consiga se inserir em meio a todas 

as dificuldades encontradas em meio a este mercado de trabalho que ainda 

encontra-se em transição e constantes adaptações para receber os mesmos, desta 

forma podemos destacar que muitas empresas ainda precisam se utilizar de 

melhorias, tais como investimentos em infraestrutura, treinamentos com os 

colaboradores já atuantes dentro da mesma, caso as organizações profissionais 

recebam pessoas com deficiências e não tenham cumprido com as alterações ,as 

mesmas podem estar sendo penalizadas pelos órgãos responsáveis pela 

fiscalização . 

 

INTRODUÇÃO 

  O desafio que as empresas encaram para se adaptar com pessoas com 

deficiência tem crescido nas organizações. A adaptação de pessoas com deficiência 

nas empresas é um grande desafio, mas pode ser encarada como um retorno 

positivo para empresa, pois cada um tem dentro de si um  talento que deve ser 

valorizado independente de suas limitações.  

Muitas empresas não cumprem a lei que foi criada (Lei   8213 – cotas 2% a 

5% -  a partir de 100 funcionários  2% precisam ser ocupados por pessoas com 

deficiências) para tentar sanar essa escassez de oportunidades e exigências para 

pessoas com deficiências foi criado a Lei da fiscalização que  ficou mais forte no 

cumprimento de cotas. 

 Face ao exposto tem-se como problema de pesquisa: De que maneira as 

empresas promovem a integração do funcionário com deficiência em seu local de 

trabalho? 
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OBJETIVO 

O objetivo desse artigo é verificar sob o ponto de vista das pessoas com deficiência, 

como os ambientes são preparados para sua inclusão. 



 

As empresas precisam se preparar estruturalmente e socialmente  pois é importante 

a integração de pessoas com deficiência, para que elas possam se socializar melhor 

com as outras pessoas  independente de suas limitações, mas  precisa funcionar de 

maneira natural para trabalhar até mesmo a questão da ética pessoal e 

organizacional.  

 

METODOLOGIA 

Neste artigo foi utilizada a pesquisa qualitativa no intuito de entendermos de forma 

clara e direta, como as Pessoas com deficiência se sentem em sua contratação. A 

forma em que a empresa recebe se tem total estrutura e socialismo com as mesmas. 

Optamos por este método pois em pesquisa validamos o que a autora Knechtel 

comenta ( 2014, p.97): 

A abordagem qualitativa é uma modalidade de pesquisa voltada para o 
entendimento de fenômenos humanos e cujo objetivo é obter uma visão 
detalhada e complexa desses fenômenos, analisando a forma como os 
respondentes os configuram e os apreendem. Dessa forma é dada a ênfase 
á linguagem e á percepção dos informantes. 

 

Outro método utilizado neste artigo foram pesquisas bibliográficas, onde pode 

mostrar que existem referências sobre teóricas sobre o assunto. Segundo a autora 

Knechtel comenta ( 2014, p.97): 

 

A pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado e desenvolvido com base 
em um material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto 
é, material acessível ao publico  em geral. Sua finalidade consiste em 
colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito,dito ou 
filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de 
debates transcritos,publicados ou gravados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 A gestão da diversidade dentro das empresas parecem não abraçar peculiaridades 

encontradas em Pessoas com deficiência, muitas vezes não contribuem para o 

crescimento social de minorias isso ressalta a estagnação e despreparo dos 

gestores diante do assunto; levando a pessoa com deficiência a desistir do mercado 

de trabalho. 

Como relatou Freitas (2009) as razões que proporcionam sua saída podem ser 

principalmente relacionadas à baixa auto-estima por problemas de discriminação 



 

social e a cada vez vem se tornando mais difícil a integração do mesmo no mercado. 

A sociedade humana precisa de um amadurecimento mais amplo, pois a pessoa 

com deficiência já vem com uma cultura de inferioridade. 

Baseado no que a autora Simonelli ( 2011,p. 18):  

A inclusão visa à preparação social e técnica das pessoas com deficiência 
para o trabalho, adequação do ambiente de trabalho (espaços, artefatos, 
acessibilidade e relações sociais), o acompanhamento psicossocial e do 
desenvolvimento técnico das pessoas com deficiência em estágio 
profissional. 

É preciso trabalhar mais para que esses cidadãos tenham seus direitos aceitos sem 

preconceito e descriminação social e profissional. Segundo relatou Pereira (2011), a 

pessoa deficiente também tem um papel dentro da organização não pode ser vista 

como algo que possa deixar de contribuir com o crescimento organizacional, através 

da cultura pode ser criado um valor intelectual. 

Este tópico está em desenvolvimento. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Neste artigo espera-se apresentar quais são as dificuldades enfrentadas 

pelas pessoas com deficiência em seu local de trabalho.  

Este tópico está em desenvolvimento. 
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