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1. RESUMO 

Este artigo tem como proposta, buscar e explorar ainda mais funções que as pessoas 

com deficiência podem ocupar dentro das empresas.  As dificuldades de inclusão de 

pessoas com deficiências é uma realidade no ambiente organizacional. Entretanto há 

algumas deficiências e funções, às quais somos sabedores de existir uma maior 

resistência/ dificuldade para a integração do colaborador. Nesta relação pode haver o 

ato discriminatório por parte da empresa em relação à deficiência, sobrepondo-se às 

competências da pessoa em exercer uma determinada função, ou ainda dos candidatos 

que pelo processo participem. Diante disto, este trabalho tem por objetivo verificar qual 

a percepção do “olhar " sobre a experiência do selecionador deficiente visual. Os 

procedimentos metodológicos são: as pesquisas bibliográficas e a entrevista não 

estruturada para verificar em que grau o selecionador deficiente visual, descreve as 

práticas por ele utilizadas e os efeitos.  O objetivo é analisar, não só o processo de 

recrutamento e seleção de pessoas através da percepção de um selecionador 

deficiente visual, bem como compreender como são aplicadas às técnicas de seleção e 

investigar a assertividade do processo de seleção.  
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2. INTRODUÇÃO 

Diante das mudanças que o mundo vem passando em todas as áreas, os 

desafios nos negócios e principalmente no que se refere ao conhecimento são cada vez 

mais desafiadores, ou seja, inovações apresentam-se de forma avassaladora, exigindo 

dos profissionais múltiplas competências, em todas as áreas e níveis de atuação. 

Nota-se que diante desse cenário, o profissional, carece investir cada vez mais 

em formação e desenvolvimento, seja em curso de idiomas, conhecimento e domínio 

das novas tecnologias, graduações e especializações, o que nem sempre irá 

proporcionar a inserção e permanência deste no mercado de trabalho. 



 

Essa dificuldade aumenta para a admissão de pessoas com deficiência, mesmo 

que cada vez mais presente devido a Lei nº 8213/91 de Cotas, entretanto nos 

ambientes corporativos ainda nos deparamos com barreiras. Barreiras estas não 

somente do ambiente físico para a autonomia e liberdade do ir e vir que qualquer 

deficiência, mas também das barreiras atitudinais. 

Face ao exposto busca-se pesquisar neste artigo o “olhar“ sobre a experiência 

do selecionador deficiente visual. 

Tem-se como problema que norteia esta pesquisa:  qual a percepção da 

experiência do selecionador deficiente visual em suas práticas profissionais? 

Como parte da pesquisa lançou-se as seguintes hipóteses (i) o selecionador 

deficiente está satisfeito com o aplicar o processo de seleção e os resultados; (ii) o 

selecionador deficiente está parcialmente satisfeito com o aplicar o processo de seleção 

e os resultados; (iii) o selecionador deficiente está insatisfeito com o aplicar o processo 

de seleção e os resultados. 

O estudo justifica-se, por meio do quão efetivo pode ser o processo de seleção, 

e os benefícios alcançados para candidatos, selecionados e organização.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Este artigo tem por objetivo analisar o processo de recrutamento e seleção de 

pessoas através da percepção de um selecionador deficiente visual. 

Para tanto foi traçado como objetivos específicos:  analisar as práticas de 

seleção adotadas pelo selecionador; compreender como são aplicadas às técnicas de 

seleção e investigar a assertividade do processo de seleção.  

 

4. METODOLOGIA 

Questões metodológicas do delineamento desta pesquisa, a abordagem 

bibliográfica que para Gil (2007, p. 44): “os exemplos mais característicos desse tipo de 

pesquisa são sobre investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à 

análise das diversas posições acerca de um problema.”  



 

Além de uma abordagem bibliográfica, destaca-se, outros tipos de pesquisa no 

quadro 1.   

 

 

 Quadro 1 - Métodos de Pesquisa  

Tipo de Pesquisa  descrição  

Quanto ao objetivo: 

Descritiva  

Gil (2018, p.42), “entre as pesquisas descritivas, 

salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar 

as características de um grupo: sua distribuição 

por idade, sexo, procedência, nível de 

escolaridade, estado de saúde física e mental etc.” 

Quanto a abordagem: 

qualitativa  

De acordo com Gil (2008, p.175), “[...] pesquisas 

definidas como estudos de campo, estudos de 

caso, pesquisa-ação ou pesquisa participante. 

Nestas, os procedimentos analíticos são 

principalmente de natureza qualitativa.”  

Definição da 

população/amostra 

 por conveniência 

 Técnicas e 

procedimentos de coleta 

Entrevista: “É uma conversação efetuada face a 

face, de maneira metódica; proporciona ao 

entrevistador, verbalmente, a informação 

necessária.” (MARCONI; LAKATOS, 2013, p.111). 

Fonte: Dos autores (2018)  

 

 



 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Sabemos que a lei de cotas tem uma influência direta na inserção de pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho, diante desta situação notamos que a 

contratação destes não acontece pela sua capacidade de desenvolver um trabalho de 

qualidade e sim porque é uma imposição da lei. 

“O medo de que as pessoas incapacitadas fisicamente possam provocar mais 

acidentes ou de que seus problemas físicos possam ser agravados também significa 

um impedimento para sua contratação.” (SNELL, 2009, p.198). 

O recrutamento e seleção têm relevância para as organizações, devido a 

competição por talentos para se manterem à frente de seus concorrentes para expandir 

seus negócios. 

Pode-se compreender por recrutamento e seleção como: “[...] processos que 

fazem parte da rotina de preenchimento de uma vaga em aberto, nos procedimentos de 

admissão pessoal.” (FRANÇA, 2011, p.29). 

Objetiva-se com todo o processo de seleção encontrar a pessoa certa no lugar 

certo, por meio da escolha dentre os candidatos que têm competências para 

desempenhar as funções da descrição do cargo.   

Bohlander, Snell & Sherman (2003) definem seleção de pessoas como “o 

processo de escolha entre os indivíduos com qualificações que atendam aos requisitos 

do cargo e às necessidades da organização.” 

Cabe salientar que a seleção não busca somente fazer o prognóstico do 

candidato, mas também conhecer as competências e habilidades para vaga disponível.  

Neste contexto, cabe ressaltar que o processo de seleção executado de forma 

indevida causa consequências como: aumentar o índice de rotatividade e o tempo com 

treinamentos, causando em muitos casos frustrações para o empregador e também 

para funcionário. 

No processo de seleção, utiliza-se de técnicas e modelos, caracterizados 

também como instrumentos; que são definidos por Lotz (2015, p.134) “utilizados e 

aplicados para identificar as características do candidato e verificar se essas são 

compatíveis com o cargo.” 



 

Abordaremos técnicas de seleção, que são aplicadas para identificar 

características dos candidatos: 

●  Teste de conhecimento: que tem o propósito de avaliar os conhecimentos do 

candidato por meio do estudo ou da prática.  

França (2011, p.42) descreve que “As provas específicas visam avaliar os 

conhecimentos profissionais que o candidato possui, que são imprescindíveis para o 

bom desempenho na função.” 

●  Teste de capacidade e realização: ela trata do grau de habilidade ou perícia 

apresentada pelo candidato na realização de algumas tarefas como por exemplo nas 

funções de operador de máquina, digitador, cozinheiro. 

“O foco é investigar se o candidato sabe realizar uma determinada atividade, se 

sabe produzir um determinado tipo de resultado.” (FAISSAL; et. al., 2009, p.111). 

● Testes de habilidades físicas: são voltados para determinados profissionais 

como salva-vidas, policiais, bombeiros entre outros, para estes a condição física e um 

dos quesitos essenciais para o desempenho da função. 

“Esses tipos de teste atualmente têm sido mais usados para [...] atividades 

potencialmente perigosas ou que exigem mais capacidade física.” (SNELL; 

BOHLANDER, 2009, p.227). 

● Testes psicológicos: é um instrumento utilizado na seleção de pessoal, pois 

auxilia na escolha do candidato que apresenta o perfil pessoal semelhante a 

necessidade da vaga. “Entendemos que o teste psicológico é muito importante para 

todo o processo seletivo e oferece caminhos para uma seleção criteriosa e dentro de 

padrões universais de absoluta aceitação.” (ARAÚJO, 2006, p.26). 

● Dinâmica de grupo: tem a finalidade de avaliar o comportamento e como ele se 

relaciona com o grupo, permitindo observar as reações diante dos problemas colocados 

aos candidatos. 

“Como menciona Leme (2007, p.68). “Esta etapa utiliza de Jogos e Dinâmica de 

Grupo para a verificação de características comportamentais nos candidatos que 

“sobreviveram” até esta fase.” 

● Entrevista de seleção: uma técnica versátil utilizada por psicólogos e 

administradores que são profissionais qualificados para aplicar este método. 



 

Lotz (2015, p.161) afirma que “A entrevista de seleção é uma técnica que 

possibilita levantar informações sobre os candidatos.” 

A utilização das técnicas nos permite o rastreamento das características de cada 

candidato através de amostras de comportamento. As melhores técnicas contemplam a 

rapidez e a confiabilidade, o que permite a organização evitar gastos desnecessários, 

conforme descreve Gil (2011, p.92) “empregar pessoas sem qualificação requerida 

custa muito dinheiro à organização [...] o que acaba por aumentar a rotatividade de 

pessoal e gerar outras complicações.” 

Para que isso não ocorra, o entrevistador deve apresentar um conjunto de 

habilidades que se faz necessário nas entrevistas, desde a postura, tom de voz, além 

da forma de conduzir a entrevista, impactam na qualidade das informações. Assim 

sendo, na percepção do candidato o entrevistador transmite os valores da organização.      

“O entrevistador [...] ao realizar uma entrevista, sua busca é pelo candidato cuja 

características são compatíveis ao desempenho do cargo, e não pelo por aquele cujos 

valores se afinam com os seus.” (LOTZ; BURDA, 2015, p.196). 

 

6. RESULTADOS 

Descreve-se a entrevista não estruturada, que por conveniência, foi entrevistado 

um profissional de seleção, deficiente visual. Não será revelado o nome do profissional 

e tão pouco a empresa, por uma questão de preservar a ambos. Profissional com 29 

anos, solteiro, simpático, inteligente e independente. 

Nosso entrevistado nasceu com 24 semanas de gestação, e por nascer 

prematuro teve descolamento de retina, o que lhe fez perder a visão total de ambos os 

olhos. 

Em 2006 aos 17 anos ingressou no mercado de trabalho, em uma empresa de 

telemarketing no departamento de call center e permaneceu por aproximadamente 2 

anos.  

Após esta experiência adquirida, decidiu mudar de empresa, porém permaneceu 

na mesma área por mais 1 ano e 11 meses. Em seguida decidiu desligar-se desse 

emprego para estagiar. 



 

Formou-se em psicologia e fez pós-graduação em recurso humanos em 2011, e 

ainda na busca exaustiva por uma recolocação no mercado de trabalho, e passar por 

diversas entrevistas em consultorias, participou de uma feira de inclusão social em 

2012, cadastrou-se e participou de uma entrevista, cuja empresa é de aviação. Obteve 

a aprovação, descrevendo que foi bem recebido, após uma semana foi efetivado e 

permanece até hoje. O profissional em questão é responsável não só pela atração e 

seleção para o departamento operacional. Ele destaca que devido ao êxito nos 

processos realizados, foi convidado também para selecionar cargos de liderança e 

chefia. 

Para tornar o processo mais ágil, conta com o suporte de uma jovem aprendiz, 

que faz a triagem dos currículos enviados para preenchimento das vagas cadastradas 

no sistema, e faz a revisão destes currículos pré-selecionados verificando quais 

possuem as qualificações desejadas, e tempo de experiência adequado, tudo através 

da utilização da tecnologia voltada para deficientes, através de computadores e tablets. 

Nas palavras de nosso entrevistado: “a minha ideia como entrevistador é tentar 

mitigar o nervosismo dos candidatos”. Esta ideia parte do princípio do conhecimento 

sobre o nervoso que cada candidato sente, ao passar por uma entrevista de emprego, e 

utilizando como base sua própria experiência.  

Complementa que a postura do entrevistador deve ser a mesma com qualquer 

candidato. As pessoas com deficiência, infelizmente não estão acostumadas a 

participarem de entrevistas na mesma sala com pessoas não deficientes. 

Ressalta que mesmo com um certo desconforto por parte dos deficientes em serem 

avaliados de forma mista, esta postura por parte do entrevistador se faz necessária, e 

gera resultados positivos, visto que trata todos de forma igualitária, e não há 

discriminação. 

Esta igualdade surge também quando o entrevistador é deficiente, e não 

interfere no comportamento e postura dos entrevistados, deixando-os mais ou menos 

nervosos durante a entrevista. 

  Cada candidato deve ser avaliado por suas qualificações e competências, e não 

por sua deficiência, como as empresas habitualmente avaliam. 



 

A avaliação baseada na deficiência visando somente as cotas a serem atingidas, 

minimiza as oportunidades de inserção e ascensão de deficientes qualificados e 

preparados para o mercado de trabalho, e que possuem todas as competências 

exigidas para o cargo disponível.  E por sua vez, em contrapartida existem muitos 

deficientes que se beneficiam de forma indevida da própria deficiência. Por possuir 

conhecimento das cotas que as empresas precisam atingir. 

Conclui-se que, por ser deficiente é necessário transpor barreiras impostas não 

somente por outras pessoas, mas também aquelas impostas pelo próprio deficiente 

devido seus conflitos internos. No entanto com todas as dificuldades encontradas, 

superou cada uma delas e se impõe como de fato é, uma pessoa normal.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com as pesquisas realizadas foi possível entender que a inclusão de 

pessoas com deficiência ainda não acontece de forma efetiva. Mesmo nos deparando 

com pessoas deficientes empregadas, percebemos que as organizações não têm a 

compreensão sobre o que significa o trabalho para esta parte da população.  

A sociedade e os gestores nas organizações apenas veem os deficientes como 

portadores de necessidades especiais. Talvez esta seja uma visão equivocada e que 

temos que promover condições de igualdade para esta camada de trabalhadores.  

Os maiores entraves nesta questão é o preconceito, a falta de informação dos 

gestores e ausência de pessoas qualificadas que acaba por excluir essas pessoas do 

mercado de trabalho.  

Pretende-se com este estudo mostrar que as limitações das pessoas com 

deficiência (PCD) não as impedem de ter uma vida profissional, bem como se qualificar 

e agregar conhecimento e buscar a ascensão na vida profissional e atingir seus 

objetivos.  

É importante ações afirmativas que de garantias reais a esta parcela a efetivação 

dos seus direitos promovendo a igualdade ao concorrer a vagas de trabalho. 



 

Notamos a falta no cumprimento das políticas de inclusão e percebemos ainda 

que as mesmas utilizam a Lei como marketing social ou apenas para cumprir a 

legislação. 

As pessoas deficientes não são diferentes, os espaços e as condições impostas 

é que são desiguais. Portanto, dar oportunidades representa superar as desigualdades. 
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