
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: O PAPEL DO RH NA INCLUSÃO DO DEFICIENTE FÍSICO NAS ORGANIZAÇÕESTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ENIACINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): DEISYELE SANTOS RIBEIRO, JANE KELLY DA SILVA, THAINÁ CUNHA DE SOUZA
PEREIRA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SILVIA APARECIDA RAIMUNDO FERREIRAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): RITA DE CASSIA GOMESCOLABORADOR(ES): 



1. RESUMO  

Este artigo científico tem como intuito abordar a inclusão social do deficiente 

físico nas organizações, através do RH. Sabemos que há leis que 'obrigam' está 

inclusão, mas, será que as organizações estão fazendo o seu papel? Se sim, quais 

os projetos e como funciona a seleção/recrutamento destas pessoas? Esses e mais 

tópicos exemplificaremos neste artigo. 

Palavras-chave: Deficiente Físico. RH. Recrutamento. Inclusão Social. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Muito se debate sobre inclusão social e como as grandes empresas têm a 

responsabilidade de sair da teoria e colocar em prática esta atividade. Pensando 

nisso, a área de recursos humanos tem o papel importantíssimo de auxiliar e fazer 

com que a instituição adote esta filosofia. Para isso possuímos a lei federal Art. 93 

de Cotas citada da seguinte forma: “A empresa com 100 (cem) ou mais empregados 

está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus 

cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência.” 

Segundo Fávero (2004, p.24): 

 
Deficiência é uma limitação significativa física, sensorial ou mental e não se 
confunde com a incapacidade. A incapacidade para alguma coisa (andar, 
subir escadas, ver, ouvir, etc.) é uma consequência, que deve ser vista de 
forma localizada, pois não implica em incapacidade para outras atividades. 
 

A Lei de Cotas que foi fundada em 1991, apenas passou a ser regulamentada 

e fiscalizada nove anos depois. Entretanto, em 2004, a Lei de Cotas ficou ainda mais 

inerente, especificando os tipos de deficiências adequados a contratação. 

A responsabilidade não se deve apenas as companhias, pois uma empresa 

que decide contratar deficientes físicos, certamente não irá conseguir apenas com 

benevolência. (DUBNER, 2005). 

Este artigo pretende responder as seguintes questões: O setor com maior 

responsabilidade é o de recursos humanos, e com isso, qual o papel da área no 

recrutamento? Qual a importância da área na capacitação dos colaboradores para 

estarem preparados para receber e ajudar o deficiente da melhor forma? E o que a 

área precisa solicitar para que a empresa possua todas as instalações necessárias 

para a atuação do deficiente físico na empresa? 



Como hipóteses, observamos que a área se torna encarregada de exercer da 

melhor forma a contratação e adaptação do profissional com deficiência física, atra-

vés de planejamentos estratégicos, gerando assim um melhor ambiente corporativo. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo é apresentar quais as dificuldades encontradas 

no recrutamento dos deficientes físicos nas organizações e qual a atuação do RH 

neste processo. Já os objetivos específicos são: Apresentar um ambiente ideal para 

receber o deficiente físico; Preparar os colaboradores para acolher o deficiente e 

Exibir um recrutamento mais diferenciado. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia adotada neste artigo é bibliográfica, com enfoque em Steven 

Dubner e Eugênia Augusto Gonzaga Fávero. De acordo com Barros e Lehfeld (2000, 

p. 70), explicam que: “No processo de formação do acadêmico, a pesquisa bibliográ-

fica é de grande eficácia porque permite obter uma postura científica quanto à elabo-

ração de informações da produção cientifica já existente”. Além de uma entrevista 

semiestruturada, segundo May (2004, p. 169) afirma que “as entrevistas são utiliza-

das como um recurso para entender como os indivíduos decifram o seu mundo soci-

al e nele agem.” 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Conforme Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999: “I-Deficiência física-

alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física.”  

O papel do RH na contratação é essencial, começando pela abertura das 

vagas que devem conter informações detalhadas sobre o perfil desejado e após 

absorver o máximo de candidatos possíveis o responsável pela seleção deve cobrar 

dos candidatos laudos médicos para concluir a aprovação. Após a aprovação o 

candidato que agora passa a ser funcionário deve ter sempre o acompanhamento do 

profissional de RH, pois é ele que ficará responsável sobre o feedback do 

funcionário, deverá estar sempre atento nas dificuldades, na questão de 

treinamentos e principalmente no bem-estar geral do funcionário. (DUBNER, 2005). 



É indispensável que os colaboradores disponham de muito zelo e educação, 

pois alguns PCDs (pessoas com deficiências) estão há um longo tempo sem exercer 

sua função ou estão iniciando sua carreira, sem contar que irão precisar de auxílio 

rotineiramente. O RH é encarregado de agregar todos os departamentos da 

organização para a melhor receptividade e convívio diário. De acordo com o Instituto 

Ethos (2002, p.19): 

 
A empresa inclusiva reforça o espírito de equipe de seus funcionários, 
fortalecendo a sinergia em torno dos objetivos comuns e expressando seus 
valores coletivamente. O ambiente físico adequado atenua as deficiências e 
torna-se mais agradável para todos. Enfim, esses fatores humanizam mais 
o ambiente de trabalho. 

 

As empresas devem focar na contratação desses profissionais não só porque 

são obrigadas, mas por ser um processo mútuo.    

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Este item está em andamento, será a apresentado as análises da entrevista 

com um profissional da área de RH de uma Instituição de Ensino de excelência da 

cidade de Guarulhos. 
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