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1. RESUMO 

O presente estudo busca entender como grandes empresas do estado de 

São Paulo estruturam seus processos de contratação de pessoas com 

deficiência, para além de cumprir a lei de cotas, tornar e/ou manterem-se 

efetivamente organizações socialmente responsáveis e inclusivas.  

 

2. INTRODUÇÃO 

  São Paulo é o estado mais populoso do país, além de possuir a maior 

concentração de empresas de grande porte, que somam aproximadamente 

2.800 organizações com mais de 500 empregados, segundo Cadastro Central 

de Empresas (IBGE, 2014). No contexto atual, onde a inclusão está ganhando 

espaço, tais organizações tornam-se os personagens principais, por serem as 

maiores responsáveis pela inserção de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, pois conforme a lei 8213/9, o número de vagas para PcD deve ser 

calculado com base no quadro total de funcionários. 

A importância do tema “inclusão de pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho” é evidenciada pelos números que o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (2010) apresenta, onde, mesmo representando 27% da população 

do estado, as pessoas com deficiência que encontram-se empregadas no 

mercado formal somam apenas 47% desse número. É portanto, de extrema 

relevância avaliar os processos de contratação de PcD pelo olhar das empresas, 

reconhecendo suas dificuldades e facilidades frente aos desafios de tornarem-

se mais inclusivas e socialmente responsáveis para então ser possível propor 

medidas que tornem tais processos mais eficazes. 

 

3. OBJETIVOS 

Analisar práticas desenvolvidas por empresas de grande porte da grande 

São Paulo, para a contratação e inclusão de pessoas com deficiência, de acordo 

com a lei 8213/91, com a finalidade de, a partir das informações obtidas, 

contribuir para o aumento da eficácia desse processo. Portanto, é necessário (1) 

Conhecer os processos de contratação e inclusão de pessoas com deficiência; 

(2) Analisar a existência de fatores que dificultam o cumprimento da Lei; (3) 

Identificar práticas de sucesso na contratação e inclusão de pessoas com 

deficiência. 
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4. METODOLOGIA 

  Neste estudo optou-se por elaborar uma pesquisa descritiva-exploratória 

de natureza aplicada, a partir de uma abordagem combinada entre quantitativa, 

a fim de que sejam obtidos dados e números que definam a situação atual, e 

qualitativa, para aprofundar a descrição do objeto de estudo (Mascarenhas, 

2012). Será realizado estudo de caso com as empresas Panduratta Alimentos 

(Bauducco) e Termomecanica. A escolha das organizações foi pautada na 

importância de cada uma para a comunidade do entorno à sua instalação.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

De acordo com a lei 13.146/2015, pessoa com deficiência é aquela que 

tem impedimentos, de qualquer natureza, cujos quais, podem dificultar a 

participação na sociedade em iguais condições que as demais pessoas. Com 

base em tal definição, a constituição trata na Lei 8.213 de 1991 a oportunidade 

e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, buscando uma 

forma de diminuir a exclusão social dessas pessoas (Dessler, 2014; Lorenzo, 

2016). Segundo o artigo 93, institui-se que “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 (...)”. (BRASIL, 1991). O descumprimento da lei resulta em uma multa 

para a empresa, tornando-se uma das principais razões para as contratações.  

A captação deste profissional portador de deficiência tem início, como dos 

demais, a partir do processo de recrutamento e seleção.  

Alguns autores divergem sobre o recrutamento e seleção de pessoas com 

deficiência. Para Carreira (1997 apud FERNANDES, MOURA & RIBEIRO, 2011) 

o processo deve ser igual ao aplicado nos demais candidatos, pois é a 

divulgação das vagas que determinará a eficiência deste. Já Nambu (2003) 

afirma que o processo deve ser similar, mas respeitando as especificidades de 

cada um.   

Lorenzo (2016), em suas pesquisas, encontrou algumas dificuldades na 

contratação das pessoas com deficiência, entre elas, as características da 

deficiência, os benefícios que muitas PCDs recebem por meio de políticas 

afirmativas e a escassez de profissionais capacitados.  
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5. RESULTADOS PRELIMINARES 

          A primeira etapa da pesquisa com as empresas alvo mostrou que ambas 

têm programas específicos para pessoas com deficiência, porém entendem que 

necessitam aprimorar as políticas de admissão, bem como desenvolver ações 

mais estratégicas objetivando a manutenção dos mesmos, pensando inclusive 

na ascenção profissional dos mesmos. Na próxima etapa será desenvolvida a 

parte qualitativa da pesquisa com as empresas e recrutadores.  
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