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1. RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar a falta de preparo e 

estrutura das organizações em relação às pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho. Com a inserção neste ambiente, os retornos que o trabalho 

proporciona na vida pessoal e profissional, observa-se a necessidade de 

quebrar barreiras impostas pela sociedade a fim de promover a igualdade e 

ética. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

 O principal fator motivacional para a elaboração deste trabalho foi a 

necessidade da inserção profissional de pessoas com deficiência (PcD), fator 

este que embora tenha alcançado avanços importantes nos últimos anos, ainda 

constitui um grande desafio social. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral deste trabalho: Análise de inclusão de pessoas com 

deficiência nas empresas e suas barreiras.  

Objetivos específicos: Análise das dificuldades encontradas por um PCD 

no mercado de trabalho; verificação da existência de preconceito e 

desigualdade das empresas e sociedade; análise da legislação atual; 

identificação de ações de treinamento, capacitação profissional e segurança no 

ambiente de trabalho para PCD; análise da existência de um ambiente de 

trabalho justo e inclusivo para os profissionais com deficiência; motivação e 

desenvolvimento profissional das pessoas com deficiência. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a realização deste estudo, será elaborada pesquisa descritiva, com 

o intuito de identificar, analisar e interpretar a realidade estudada, baseada em 

diversos cenários.  

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Ações de treinamento, capacitação profissional e segurança 

no ambiente de trabalho para PcD. 

 

Segundo Sassaki (2010), as empresas inclusivas são aquelas que 

independente do cumprimento da Lei de Cotas, elas priorizam a motivação e a 

diversidade de seus funcionários. 

"O princípio da inclusão se baseia na aceitação das diferenças 

individuais e na valorização do indivíduo." (BAHIA, 2002). 

5.2. Existência de um ambiente de trabalho justo e inclusivo para 

os profissionais com deficiência.  

As pessoas com deficiência enfrentam desafios para incluírem-se nas 

organizações de trabalho, de acordo com, Clemente e Shimono (2015), apenas 

à obrigação do cumprimento da lei de Cotas não é o suficiente para sua 

inserção no meio social. 

5.3. Motivação e desenvolvimento profissional das pessoas com 

deficiência.  

Segundo Clemente e Shimono (2015), a inclusão de pessoas com 

deficiência no ambiente de trabalho é fundamental para construir uma 

sociedade justa. Envolver todos os setores da empresa para garantir bons 

desempenhos dos profissionais motivando e incentivando todos os portadores 

de deficiência. 

5.4. Dificuldades encontradas por um PcD no mercado de 

trabalho. 

Segundo BAHIA (2006), a própria sociedade estabelece barreiras para 

as pessoas portadoras de deficiência, causando desvantagens no desempenho 

de papéis sociais.  

“Uma sociedade inclusiva é aquela capaz de contemplar, sempre, todas as 

condições humanas, encontrando meios para que cada cidadão, do mais 

privilegiado ao mais comprometido, exerça o direito de contribuir com o seu 

melhor talento para o bem comum” (WERNECK, 2003) 

5.5. Legislação 



A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, prevê que todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza1. Ademais, a própria 

Constituição, em artigo específico, proíbe a discriminação do PcD em seu 

ambiente laboral. Trata-se do art. 7º, inciso XXXI: 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: 

(...) 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 

admissão do trabalhador portador de deficiência;” 

Sobre empregabilidade, a Lei 8213/91 é uma das leis mais importantes para a 

inserção de pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Este trabalho tem por objetivo analisar o ambiente corporativo em 

relação à inclusão de pessoas portadoras de deficiência, buscando 

informações acadêmicas e literárias. Algumas barreiras no ambiente 

corporativo dificultam ainda mais o processo de inclusão e cabe à sociedade 

quebrar os padrões antigos. 
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1
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:” (grifos nossos).  


