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Resumo 

Com o início da inclusão dos deficientes no mercado de trabalho, a possibilidade de 

novas oportunidades para que se estabilize, passou a ser a nova preocupação para 

a sociedade. A inclusão social e acessibilidade têm promovido oportunidades aos 

trabalhadores deficientes. A Lei No 8.213/91 no artigo 93 aponta que as empresas 

devem preencher com dois a cinco por cento de seus cargos com beneficiários 

profissionais reabilitados, ou PCD (pessoas com deficiência), sendo a partir do 

momento de contratação a obrigação da empresa e dos profissionais habilitados 

garantirem que este funcionário permaneça produtivo à sua forma, motivado e se 

possível promover condições favoráveis a estabilidade do mesmo. 

 

Palavras Chave: Inclusão Social, Suporte, Estabilidade, Mercado de trabalho. 

 

Introdução 

De acordo com a Convenção das Nações Unidas (ONU) sobre os direitos das 

pessoas com deficiências define em seu artigo 1°: 

“pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos 

de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

na igualdade de condições com as demais pessoas “. 

É fundamental a cultura ética nas organizações de forma cotidiana empresarial. É 

verídico que as leis de cotas, juntamente com as ações dos sindicatos como a 

ASDF (Associação de Deficientes e Familiares), tem gerado efeito no decorrer dos 

anos, possibilitando a diversas pessoas que outrora estavam desempregadas 

pudessem voltar à ativa e lutar pelos seus direitos. Entretanto a preocupação com a 

seguridade do funcionário dentro da companhia em que trabalha tem sido muito 

negligenciada,já que, a maioria dos empregadores se preocupam mais com a 

quantidade de funcionários para atingir as cotas. 

 

Objetivo 

Compreender quais aspectos estão envolvidos no processo de inclusão e 

estabilidade. 

 



Metodologia 

Neste artigo foram usadas referências teóricas com base em livros, artigos de 

caráter exploratório. Segundo MARCONI, “A pesquisa bibliográfica ou de fontes 

secundárias é a que especificamente interessada a este trabalho. Trata-se de 

levantamento de toda a bibliografia já publicada, em formas de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita”. 

Também uma foi feita pesquisa de campo de caráter qualitativo e quantitativo, de 

cem pessoas entrevistadas um por cento dos deficientes mencionados tem uma 

vida profissional ativa e estável.  

Segundo OLIVEIRA “A abordagem quantitativa e qualitativa são dois métodos 

diferentes pela sua sistemática, e principalmente, pela forma de abordagem do 

problema que está sendo objeto de estudo, precisando, dessa maneira, estar 

adequado ao tipo de pesquisa que se desejar desenvolver”. 

 

Desenvolvimento 

“As cotas deveriam ser a referência de base mínima de funcionários PCD e não 

uma lei que limita a quantidade de pessoas dentro da empresa. Na entrevista 

deveríamos ser avaliados pela capacidade mental de igual para igual, assim como 

dizem em tese, caso que não aconteceu comigo em uma das entrevistas, onde o 

entrevistador alegou que a cota já havia sido cumprida” diz Bianca Maia, 21 anos, 

estudante do curso de Bacharel em Administração. 

“Fui contratado para uma função e quando fui ver, era algo de âmbito geral da 

organização. A maioria vê o portador como se tivesse dificuldade, como se a pessoa 

fosse menos competente”, diz Christian Guerrato, de 28 anos, formado em 

administração, com duas pós-graduações em marketing, fluente em espanhol, 

inglês avançado e estuda japonês. 

Após enfrentar o processo de inclusão, a nova dificuldade está em se estabilizar, se 

habituar à nova atividade que exercerá, além da pressão psicológica. Tais fatores 

influenciam diretamente nos resultados da produção. Os cuidados em providenciar 

suporte e recursos que amparem as necessidades do indivíduo são geralmente 

negligenciados em empresas de médio e pequeno porte. 

A falta de recursos que possibilitem a locomoção, segurança e desenvolvimento 

das atividades, descuido com o bem estar do funcionário, treinamento inadequado 

dos líderes e profissionais para lidar com a diversidade, juntamente com o 



preconceito presente no ambiente de trabalho colaboram no processo de 

desmotivação e por fim demissão do empregado. 

 

Resultados Preliminares 

Com um suposto subsetor dentro do setor de Recursos Humanos, responsável 

pelos funcionários PCDs tempo de produção, custos e conflitos internos seriam 

reduzidos. Analisados e adequados às atividades e recursos que atendam as 

necessidades o tempo de produção será otimizado, a mão de obra estará mais 

capacitada que antes.  

Neste subsetor os profissionais de diversas áreas serão responsáveis pelo suporte, 

adequações e desenvolvimento destes empregados, possibilitando ao gestor de 

produção ocupar mais tempo em manter a produtividade. 
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