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1 RESUMO 

A questão da inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais em todos 

os recursos da sociedade ainda é muito incipiente no Brasil. Movimentos nacionais e 

internacionais têm buscado um consenso para formatar uma política de inclusão de 

pessoas portadoras de deficiência na escola regular. Passos fundamentais devem 

ser dados para mudar o quadro de marginalização dessas pessoas, como: alteração 

da visão social; inclusão escolar; acatamento à legislação vigente; maiores verbas 

para programas sociais; uso da mídia, da cibe cultura e de novas tecnologias. Ao 

incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho, configura-se um novo grupo 

de consumidores, até então excluído da economia. Com a geração de renda, esse 

grupo passa a consumir avidamente, já que possui muitas carências, desde 

elementos essenciais, como o acesso a questões de saúde, até a concretização de 

desejos não tão de primeira ordem, como a compra de tablets e smartphones, por 

exemplo. Com a renda, as pessoas com deficiência passam a circular mais e isto 

enseja maior convivência com pessoas sem deficiência, o que desperta a atenção 

para oportunidades de se criar mais produtos, serviços e ambientes que atendam às 

necessidades específicas dessa parcela da população. geração de emprego, a 

inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho contribui para trazer 

dignidade a essas pessoas. 

Palavras-chave. A inclusão de portadores de necessidades na organização de 

trabalho. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, ações isoladas de educadores e de pais têm promovido e 

implementado a inclusão, nas escolas, de pessoas com algum tipo de deficiência ou 

necessidade especial, visando resgatar o respeito humano e a dignidade, no sentido 

de possibilitar o pleno desenvolvimento e o acesso a todos os recursos da 

sociedade por parte desse segmento.  

Os portadores de deficiência apresentam significativas diferenças, físicas, 

sensoriais ou intelectuais, decorrentes de fatores natos ou adquiridos. De caráter 

permanente e que acarretam dificuldades no meio físico e social. 

A inclusão de deficientes no mercado de trabalho deve ser encarada como 

responsabilidade social empresarial, pois a diversidade nas organizações deve 



promover a igualdade de chances, para que todos possam desenvolver seus 

talentos.  

É importante esta inclusão e, tem como objetivo, desenvolver profissionais 

que possam interagir com outras pessoas, mostrando sua capacidade produtiva e 

intelectual, diminuindo o preconceito e proporcionando uma melhor qualidade de 

vida. O que também beneficia as empresas, já que a vida longa dos negócios está 

ligada à criação de um modelo sustentável de desenvolvimento para toda a 

sociedade, visto que a inclusão é válida porque prepara empregados capazes de 

interagir e produzir igualmente aos empregados que não possuem essas 

deficiências. 

Como incluir socialmente os portadores de necessidades especiais na 

organização de trabalho? 

A inclusão de deficientes no mercado de trabalho deve ser encarada como 

responsabilidade social empresarial. A empresa que se propõe a praticar uma 

política inclusiva em relação as PPD’s obtêm diversos benefícios como motivação 

ética, cumprimento da determinação legal, melhoria da imagem, ganhos no 

ambiente de trabalho, ganhos de produtividade e acesso a um mercado significativo 

de consumidores com as mesmas características, seus familiares e amigos 

(INSTITUTO ETHOS, 2002).  

 

3 OBJETIVOS: 

O objetivo deste trabalho é apresentar a importância da inclusão social de 

pessoas portadoras de necessidades especiais em todos os recursos da 

organização de trabalho.  

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, a fim de analisar os 

principais pontos de estudo que justifiquem os motivos da pesquisa à qualificação 

das pessoas com deficiência, podemos afirmar que segue basicamente o mesmo 

padrão da população brasileira sem deficiência. 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

Os deficientes, ao longo da história, sofreram diversas discriminações na 

educação e que posteriormente, este quadro se reflete no mercado de trabalho. 



No Brasil, em 1991, foi instituída a Lei de Cotas ( art. 93 da Lei nº 8.213 / 91), 

que obriga as empresas com cem ou mais funcionários a destinar de 2% a 5% de 

suas vagas de trabalho para pessoas portadoras de deficiência. Porém, esta lei só 

foi trazida à prática em 1999, através da regulamentação dada pelo Decreto 3.298 

que estabeleceu a Política Nacional para a Integração das Pessoas Portadoras de 

Deficiência na sociedade e no mercado de trabalho. (NERI, 2003). 

De acordo com Tomazini (1996, p56) “Todo homem é um potencial 

trabalhador. O trabalho se constituiu na atividade vital do homem”, ou seja, o 

trabalho este intimamente ligado como uma obrigação do homem, e isso se torna 

uma fonte de objetivação do ser humano e através dele os homens transformam o 

mundo e se transformam em sujeitos sociais. 

Conforme ressalta Ethos (2002) ao afirmar que “Quando uma empresa 

oferece oportunidade ao portador de deficiência física no quadro de funcionários, a 

empresa é bem focada pela sociedade e ao âmbito comercial, por transparecer o 

interesse na responsabilidade social”, fica claro que, a empresa que investe neste 

profissional e trata esse assunto com normalidade é bem vista não só internamente, 

mas também por seus fornecedores, clientes e concorrentes. 

Para a contratação de pessoas deficientes é importante desenvolver uma 

política de adaptação, tanto do local quanto da cultura organizacional. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

A razão por ter escolhido o seguinte tema se deve ao numero crescente de 

portadores de deficiência que se encontram desempregados, sendo que Muitos 

podem trabalhar igual qualquer funcionário de qualquer empresa seja ela grande 

média ou de pequeno porte. É por isso que sempre afirmamos que o processo de 

inclusão deve ser abraçado por todos os funcionários de uma empresa e todos os 

cidadão do Brasil. 

O tema se justifica com o pensamento de referências como Neri (2003) e 

Tomazini (1996), que afirmam, com base em estudos que o grande problema esta 

na forma como as empresas lidam com as pessoas e não se planejam para receber 

aqueles que possuem alguma deficiência. 
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