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RESUMO 

Este trabalho busca enfatizar que não deve haver desigualdade dentro das 

empresas quando se trata de limitações físicas. A pesquisa será desenvolvida 

através de livros, artigos e sites confiáveis, com o objetivo de incentivar deficientes a 

tomarem um posicionamento frente aos seus direitos adquiridos e em contrapartida 

que as empresas cumpram com o devido papel, de incluir o deficiente no mercado 

de trabalho, respeitando suas limitações físicas mediante ao trabalho a ser exercido, 

porém, não os excluindo, como se fossem incapazes de realizar alguma tarefa. 

Palavras Chaves: Inclusão, mercado de trabalho, deficiente físico. 

INTRODUÇÃO  

Há uma grande falha a respeito da inclusão dos deficientes físicos no mercado de 

trabalho, por esse motivo é necessário trazer uma reflexão para as empresas e a 

sociedade sobre esse assunto que é pouco abordado na área de gestão de 

pessoas. Segundo Campos, Vasconcellos e Kruglianskas (In Memoriam), 2012,as 

empresas cumprem parcialmente suas obrigações na Lei de Cotas e ainda são 

poucos os estudos relacionados a gestão e inserção do deficiente no mercado de 

trabalho. Para dar início a um estudo mais profundo e ampliação de conhecimento 

sobre esse tema é preciso identificar e analisar como os deficientes pensam e se 

sentem em relação as oportunidades disponíveis nas empresas, entendendo se os 

mesmos se sentem excluídos de alguma forma e se há desigualdade salarial entre 

portadores de deficiência física e os outros colaboradores. 

Infelizmente, dificilmente é feita uma fiscalização nas empresas para verificar se a 

cota de deficientes é de fato cumprida, o que dificulta o interesse em resolver esse 

problema. Pessoas com algum tipo de deficiência não devem ser excluídas do 

mercado de trabalho e nem da sociedade, sendo classificadas apenas por suas 

limitações físicas, pois, fazer acepções é vergonhoso, principalmente para um país 

como o Brasil, considerado um lugar tão acolhedor. 

OBJETIVO 

Trazer uma reflexão para as empresas e a sociedade sobre a inclusão dos 

deficientes físicos no mercado de trabalho. 

Tendo como assuntos principais: como os deficientes pensam ,sentem quando se 

aborda esse assunto.Se os mesmos se sentem excluídos e vistos de maneira 

diferente.Se o salário é relativo ao de pessoas sem deficiência. 

 

 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do trabalho, foram buscados artigos e livros para auxiliar 

com a pesquisa e também para mudar a visão das pessoas e empresas, como 

forma de um esclarecimento real sobre igualdade, para se ter um ponto principal de 

demonstrar o trabalho entre pessoas com deficiências e pessoas que não possuem.  

Usando o método de igualdade, o objetivo de incentivar deficientes a tomarem um 

posicionamento frente aos seus direitos adquiridos e em contrapartida que as 

empresas cumpram com o devido papel, de incluir o deficiente no mercado de 

trabalho, respeitando suas limitações físicas. 



1. DESENVOLVIMENTO  

1.1 Acesso ao trabalho segundo os deficientes físicos  

A trajetória dos deficientes foi muito difícil para conseguir chegar aonde eles 

chegaram, tendo a oportunidade de trabalhar em uma empresa com dignidade como 

qualquer outro ser humano. Pesquisas apontam que os números de deficientes 

físicos aumentaram, e o fato de ter uma lei que os apoia, torna-se algo incentivador. 

Nas universidades é difícil encontrar um deficiente buscando aprimorar seus 

conhecimentos, pois não adianta ele querer se qualificar se ainda existem algumas 

empresas que pensam como antigamente, tendo atitudes que acabam colocando o 

deficiente em posição inferior, falando que eles são incapazes de trabalhar 

normalmente. 

Segundo Bublitz (2015), devemos respeitar a igualdade, pois todos têm o direito ao 

trabalho, e os deficientes podem trabalhar normalmente, porém com uma 

infraestrutura adequada, ainda falta conscientizar a sociedade no que se diz 

permitindo a um crescimento afetivo juntamente com a empresa, e provando que 

eles são seres humanos e que podem trabalhar como qualquer outra pessoa. 

Contudo Bublitz (2015), relata que normalmente a primeira impressão sempre é que 

fica, e geralmente as pessoas com deficiência tem um certo receio de se 

candidatarem para uma vaga de emprego, por certo receio de pensarem que eles 

são incapazes  de exercer o cargo desejado, e eles acabam então se isolando. Por 

outro lado Blubliz 2015, ainda ressalva que deficiência não significa incapacidade, 

pois as vezes a sociedade não sabe distinguir este conceito, que na verdade 

colocam como  sendo o deficiente  um modelo social incapaz, de trabalhar, de se 

socializar, de enfrentar  vida normal. 

Esses aspectos afetam diretamente na forma como eles pensam e se sentem, pois, 

mesmo após algumas conquistas e direitos que foram adquiridos com o passar do 

tempo, ainda é necessário que eles provem no mercado de trabalho que são 

pessoas capazes. É necessário sair de sua zona de conforto, e não se preocupar 

com o que os outros vão pensar e provar pra si mesmo que são capazes, e não para 

os outros, só assim todas as conquistas que foram adquiridas todos estes anos vão 

valer a pena, e também irá servir de exemplo para outras pessoas tomarem coragem 

de enfrentar este medo que teme a maioria das pessoas deficientes. 

1.2 Dificuldade de um deficiente em relação ao trabalho  



Os portadores de deficiência física devem ser tratados com igualdade, pois não 

adianta ter uma lei que os defende a exercerem um trabalho digno, se os próprios 

contratantes os descriminam, colocando-os em postos de trabalho maçantes e 

cansativos. Não é necessário tratá-los como se fossem incapazes e indefesos, mas 

sim permitir que eles se permitam ser desafiados por si próprios e buscarem a 

superação de seus próprios limites, provando que é possível ter um emprego digno, 

mesmo com algumas dificuldades. 

Segundo Bublitz 2015, o trabalho não seria apenas um momento de produção das 

pessoas humanas, mas sim uma maneira de valorizar e trazer uma dignidade e o 

mais importante de tudo é poder ter o seu próprio sustento, na vida de um deficiente 

físico isso é muito importante e incentiva o mesmo a ter uma vida mais ativa no 

mercado de trabalho, enfrentando todas as barreiras. Porem para que isso aconteça 

à empresa deve trabalhar sempre em conjunto com essas pessoas, sempre dando 

um auxilio, e acompanhando de perto o seu desenvolvimento. 

Contudo as empresas de hoje em dia estão buscando mais o aumento da 

produtividade, e com a ajuda da tecnologia tudo está caminhando muito bem, e as 

pessoas em si a empresa não estão se preocupando, ainda mais se o assunto for 

um deficiente físico, pois exige um pouco mais de atenção do contratante, essas 

empresas ainda vivem no passado no que se diz respeito de gestão de pessoas, 

pois todo os ser humano tem direito ao trabalho, e toda empresa segundo Garcia 

2016, que atinge um determinando número de empregados é obrigada a contratar 

pessoas com deficiência para estar preenchendo um cargo dentro de uma empresa.  

 Portanto os deficientes na maioria das vezes acabam ficando receosos quando o 

assunto é o mercado de trabalho, colocando sempre empecilhos, deixando sempre 

de lado, pois as empresas na maioria das vezes não os recebem de braços abertos 

e sempre preferem o que é mais cômodo a eles.  

Por mais que os avanços com relação às práticas corretas e éticas estejam sendo 

desenvolvidas, ainda devemos percorrer um longo caminho para que os deficientes 

sejam vistos com outros olhos perante o mercado de trabalho. 

1.3 Preconceito e discriminação no mercado de trabalho 

Segundo Laraia, (2009), a discriminação com os deficientes físicos existe desde 

muito tempo atrás, e vem de um modelo onde a sociedade vê o deficiente como 

alguém incapaz de se auto sustentar e obter um futuro promissor em sua carreira 

profissional. 



A falta de informações sobre os direitos e o ensino de baixa qualidade oferecido pelo 

Estado, são alguns dos problemas que limitam o deficiente a exercer boas funções 

dentro de uma empresa, apesar de existirem leis e políticas públicas que defendem 

o acesso dos portadores de deficiência ao mercado de trabalho, elas são pouco 

divulgadas, dificultando o acesso ao conhecimento. 

A exclusão social e o preconceito acontecem muitas vezes dentro da própria 

empresa, e isso é algo visível e perceptível, pela falta de recursos e estrutura 

adequada para receber pessoas com problemas físicos e que possuem dificuldades 

de locomoção, por exemplo. 

Devido essa e outras dificuldades, eles se sentem excluídos e vistos de maneira 

diferente da sociedade e dos colegas de trabalho, fazendo com que o preconceito, a 

exclusão e a desigualdade no mercado de trabalho sejam alguns fatores 

desmotivadores para que pessoas que portem alguma limitação física procurem se 

adequar ao mercado de trabalho. 

Não podemos descartar o fato de que existirão obstáculos na realização de 

determinadas atividades, e por esse motivo, dependendo do trabalho a ser realizado 

o portador de deficiência não terá condições de exercer as mesmas tarefas que um 

outro colaborador da empresa. Porém, é necessário identificar esses obstáculos e 

adequar o trabalho as limitações da pessoa, proporcionando oportunidade de 

inclusão na sociedade e no trabalho, valorizando sua dignidade, comenta Laraia. 

 

1.4 Desigualdade salarial para deficientes 

A Constituição no artigo 7º, inciso XXX proíbe a diferenciação de salários de 

exercícios de funções e critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou 

estado civil, também o inciso XXXI não permite qualquer discriminação no que se 

refere a salário e critérios de admissão do trabalho do deficiente. Sendo assim, a 

pessoa portadora de deficiência não pode sofrer qualquer discriminação quando em 

processo seletivo e nem diferenciação de salário quando contratado.  

O salário deve ser pago de acordo com o trabalho exercido, como não deverá haver 

diferenciação no trabalho do deficiente e sim uma adaptação a sua necessidade, o 

salário dever ser igual aos demais funcionários da empresa o que fica claro na 

citação de Chiavenato: “Salário é a retribuição em dinheiro ou equivalente paga pelo 



empregador ao empregado em função do cargo que este exerce e dos serviços que 

presta durante determinado período de tempo. ” (Chiavenato, 1999, P.222).  

A Lei nº 7.853/89 em seu artigo 8º diz que aquele que impedir sem justa causa o 

acesso de alguém a qualquer cargo público, emprego ou trabalho, por motivo de sua 

deficiência estará cometendo crime punível, com reclusão de 1 a 4 anos e multa. 

O decreto nº 3.298/99 assegura a pessoa portadora de deficiência o direito de se 

inscrever em concursos públicos em condições iguais aos demais candidatos, para 

provimento de cargo cuja atribuições sejam compatíveis com as deficiências que é 

portador. Isso ocorrerá quando a função exigir aptidão mental, física ou intelectual 

plena, não podendo a deficiência ser superada com auxílio de equipamentos 

próprios. Podemos tomar como exemplo um deficiente surdo-mudo, este não poderá 

ser contratado para a vaga de atendimento telefônico, visto que, a deficiência 

apresentada é inconciliável com as atividades que deverá desempenhar. Porem 

muitas outras funções podem ser exercidas por este mesmo deficiente.  

O deficiente não pode ser visto pela sociedade com inferioridade devido a sua 

incapacidade, para definirmos as diferenças entre incapacidade e inferioridade 

citamos Amiralian: 

 Outra condição socialmente comum e que traz implicações 
significativas para o ajustamento de sujeitos desviantes é a 
confusão generalizada entre os termos incapacidade e 
inferioridade. Na maioria das vezes, estas duas palavras são 
usadas como sinônimos e utilizadas indiscriminadamente como 
o mesmo significado. Todavia, a busca de uma compreensão 
mais cuidadosa destes termos mostra diferenças essenciais 
entre eles. A incapacidade é definida como uma lesão de uma 
estrutura ou função, e a inferioridade como a resultante do 
efeito da incapacidade em si e das relações pessoais e sociais 
sobre a capacidade funcional do sujeito. (AMIRALIAN, 1986, p. 
42). 

Assim, o deficiente não é inferior aos demais indivíduos, toda e qualquer empresa 

pode se adaptar aos mais diversos tipos de deficiência e promover a inclusão 

dessas pessoas. 

A situação é complicada para quem possui deficiência. De acordo com o 

levantamento, o maior percentual (cerca de 28%) tem renda entre meio e um salário 

mínimo. Além disso, o percentual de pessoas sem deficiência já é muito maior, 

tendo uma diferença enorme em relação ao salário relativo. 

1.5 Capacitação dos funcionários e salários equivalentes 



No Brasil existem cerca de 30 milhões de deficientes, cerca de 10% (segundo Censo 

2000) de toda população e a cada mês aproximadamente 10 mil pessoas adquirem 

algum tipo de deficiência, na maioria das vezes por acidente de transito ou arma de 

fogo. Apesar dessa grande porcentagem as empresas encontram muitas 

dificuldades na hora de contratar e preencher a cota estabelecida. Todos os 

deficientes, assim considerados pela assistência social, recebem uma pensão 

mensal, amparados pela Lei Orgânica de Assistência Social. Muitos desses 

deficientes preferem complementar a renda com trabalhos informais já que quando 

registrados perdem o direito a pensão. Outra grande dificuldade é a empresa 

localizar o deficiente, muitas cidades não possuem um cadastro especifico ou um 

órgão voltado para a capacitação e inclusão do deficiente. As empresas tentam 

contratar, mas não encontram o deficiente, tornando esse processo mais complicado 

e muitas vezes a inclusão se torna inviável. Uma pequena porcentagem dos 

deficientes tem capacitação e especialização para ocupar as vagas disponíveis.  

É possível visualizar que grande parte das pessoas portadoras de deficiência, 

empregadas no mercado formal tem o ensino médio completo. São 306 mil 

empregados no Brasil, sendo 121,1 mil deficientes, destes 39,5% concluíram o 

ensino médio, 13,4% o ensino fundamental e somente 12,1% tem o ensino superior. 

Com os estudos incompletos estão 4,12% no curso superior, 8,4% no ensino médio, 

21,1% no ensino fundamental e ainda 1,18% são analfabetos. Ainda segundo a 

RAIS 2010, foi registrado um aumento de 6% nas contratações de pessoas com 

deficiência, no entanto o número de empregos formais no Brasil cresceu 6,9%. Para 

sequência no assunto a pesquisa apresenta a seguir os tópicos relacionados aos 

benefícios pagos as pessoas com deficiência, a dificuldade das empresas em 

encontrarem um profissional que possua deficiência e seja adequado as funções a 

serem exercidas no cargo a ser ocupado na empresa. Ainda sobre o assunto o 

trabalho busca fazer um comparativo entre o profissional que possua a deficiência e 

esteja capacitado ou qualificado para o trabalho e as questões dos preconceitos que 

os mesmos enfrentam perante as empresas, pessoas e sociedade. 

A lei garante aos trabalhadores com deficiência a inexistência de desigualdade no 

salário a ser pago, desde que a função realizada seja compatível com a dos outros 

colaboradores da empresa. Por exemplo, se uma empresa contrata dois 

trabalhadores, um com deficiência e outro sem, que vão exercer a função de 

assistente administrativo, com carga horária, funções e responsabilidades iguais, 



não pode haver diferença salarial entre esses profissionais. Entretanto, nesse caso 

havendo diferença na remuneração é caracterizada uma prática ilícita e 

discriminatória. Daí a importância da terceirização na admissão de trabalhadores. 

RESULTADOS 

Grafico1- Grau de escolaridade dos deficientes em 2010 

 

Fonte: http://www.deficienteonline.com.br/39-dos-deficientes-contratados-tem-

ensino-medio_news_220.html 

Grafico 2- Grau de escolaridade dos deficientes em 2013  
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Fonrte: http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/inclusilhado/voce-sabe-quantas-

pessoas-com-deficiencia-estao-desempregadas/ 

 

Grafico 3- Situação das empresas com relação as cotas  

 

Fonte: https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-idvol_33_1426199840.pdf 

 

 

Grafico 4-Motivos para contratar uma pessoa com deficiencia  



Fonte: http://isocial.com.br/download/contratacaodedeficientes_deficiencia_relatorio-

2016.pdf 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho, será possível perceber que os deficientes físicos podem ter uma 

vida normal no mercado de trabalho, mesmo com suas limitações. Analisando e 

identificando o que eles pensam sobre o assunto e podendo entender como eles se 

sentem ao se falar sobre trabalho,poderá então ver que eles na maioria das vezes 

se afastam e se isolam por conta da sociedade. Muitas mudanças ainda precisam 

ser realizadas, mesmo que os deficientes consigam um trabalho digno eles precisam 

analisar e identificar se os contratantes estão cumprindo o seu papel com relação ao 

seu pagamento, pois se existe uma lei que os apoia, é preciso também que eles 

façam a sua parte. Será necessário então uma conscientização de um modo geral 

para que todos sejam tratados com igualdade, para que só assim as mudanças 

comecem a dar certo no que se diz a respeito a socialização e respeito no mercado 

de trabalho. 
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