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Comunicação entre Surdos e ouvintes: um estudo sobre o uso da ferramenta 

ICOM e sua contribuição para a comunicação no ambiente corporativo. 

 

RESUMO  

Diante das dificuldades de comunicação existentes nas empresas atualmente, os 

surdos vêm buscando novidades tecnológicas para que a sua comunicação dentro 

do meio corporativo seja efetiva. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar 

meios mais eficientes de comunicação, com o suporte de tecnologias digitais para 

atender as necessidades dos surdos nas empresas. Neste caso, verificou-se a 

existência de tecnologias que permitem aumentar a integração dos surdos no 

ambiente corporativo. A empresa em estudo tem realizado testes com a ferramenta 

ICOM, que se mostrou bastante eficiente e contribuiu com uma importante mudança 

na cultura da empresa, contribuindo com a aprovação e início do processo de 

implantação. 

INTRODUÇÃO 

Com pensamento voltado à tecnologia e sua capacidade de prover 

informação, esta pesquisa pretende mostrar o uso de uma ferramenta que tem 

contribuído para que ocorra a comunicação em tempo real entre surdos e ouvintes. 

A ICOM é uma ferramenta que pode ser utilizada em celulares, tablets e 

computadores e que conta com o apoio de um intérprete de Libras para traduzir o 

diálogo entre surdo e ouvintes de maneira clara e rápida. 

Um dos grandes desafios nessa implantação é vencer a resistência da 

empresa em obter esse recurso, considerando o fato de que é necessário um 

investimento financeiro para viabilizar o projeto.  

A ferramenta ICOM utiliza a tecnologia digital e é disponibilizada pela 

empresa AME (Amigos Metroviários dos Excepcionais) que, dentre toda a 

assistência para promoção de acessibilidade, tem esse projeto como um de seus 

principais suportes para contribuir com o desenvolvimento profissional dos surdos.    

 

OBJETIVOS  
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O objetivo deste estudo é apresentar os primeiros resultados do uso da 

ferramenta ICOM como facilitadora do processo de comunicação entre surdos e 

ouvintes no ambiente corporativo.  

Além disso, pretende-se analisar a viabilidade desse projeto, considerando 

que a comunicação eficiente entre surdos e ouvintes pode contribuir com resultados 

positivos para a produção dos colaboradores surdos, além das contribuições no 

campo emocional, de segurança e desenvolvimento pessoal. 

METODOLOGIA 

A metodologia empregada para o desenvolvimento deste trabalho é a 

pesquisa em campo, utilizada para se obter informações e conhecimentos a respeito 

de um problema ou hipótese previamente formulada. (MARCONI; LAKATOS, 2003) 

DESENVOLVIMENTO  

A ferramenta ICOM é pouco usada em empresas devido à falta de 

conhecimento e, muitas vezes, por falta de interesse em desenvolver 

profissionalmente os colaboradores surdos. Ela oferece um serviço inovador, com 

tecnologia avançada e que tem como objetivo facilitar a comunicação entre pessoas 

surdas e ouvintes, já que, conforme se pode observar, aparece como a principal 

dificuldade enfrentada pelos colabores surdos da empresa.  

Gráfico:1 – Pesquisa das maiores dificuldades que se tem na empresa. 

 

             Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para estabelecer a comunicação com uma pessoa surda, basta chamar a 

Central de tradução simultânea para realizar a comunicação por vídeo com a 

participação de intérpretes qualificados e fluentes em Libras. A ICOM realiza a 
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triangulação da comunicação entre a pessoa surda e a empresa com a mediação 

remota de um intérprete.                                              

RESULTADOS PRELIMINARES 

       No período de teste, buscamos realizar um comparativo dos 2 meses 

anteriores, com a finalidade de entender o que poderia nos ajudar com a 

implementação da ferramenta no processo produtivo. Os resultados foram positivos 

com relação às pontas diretas a serem controladas, como podemos observar: 

- Produtividade: Corresponde retrabalho gerado devido ao não entendimento das 

informações. Assim foram retrabalhados 4 motores que impactou a produção. 

- Qualidade: Se o operador não possui a clareza das informações acaba realizando 

o processo errado, gerando falhas. Neste caso, tivemos três ocorrências. 

- Custo: Aqui consideramos o valor/hora homem, utilizado em retrabalho. Custo por 

operador R$25,00/hora. Média de retrabalho de cada motor são de 3 horas. 

- Segurança: Durante este período de teste, tivemos dois “quase acidentes” na 

operação em que o surdo atua. 

- Desenvolvimento pessoal: Por se tratar de um sistema novo, a capacitação dos 

funcionários acontece automaticamente, por isso, surdo e ouvintes receberão 

treinamento e conscientização do uso da ferramenta. 
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