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RESUMO 

 

A sigla PCD significa Pessoa com Deficiência, seja ela física ou mental. Atualmente, existem 

leis para proteger os direitos dos PCDs, uma delas é a Lei de Cotas que determina que nas 

empresas com 100 ou mais colaboradores devem ser preenchidas de 2% a 5% de pessoas com 

deficiência. Nas organizações atuais é relevante implantar práticas de socialização, dentre elas 

programas de inclusão e diversidade. Por conseguinte, inserir candidatos desse grupo no 

mercado de trabalho tem sido um obstáculo visando quebrar a barreira do preconceito 

enraizado na sociedade sobre o “Capacitismo”, que consiste em considerar a pessoa incapaz 

ou inferior em razão de sua deficiência no campo social e no mercado de trabalho. Além de 

tudo isso, para contratar candidatos desse grupo no mercado de trabalho é necessário 

treinamento adequado e acessibilidade nas estruturas das empresas. Diante disso, será 

aplicado um estudo de caso em empresas de tecnologia que contam com um programa de 

capacitação e treinamento para os candidatos PDCs para ingressarem na organização. Há no 

programa treinamentos técnicos e sociais junto a outros funcionários da organização. Nesse 

caso, o objetivo é diagnosticar as formas de socialização de PCDs e a percepção dos 

funcionários dessas empresas sobre esse processo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

           PCD é a sigla utilizada para Pessoas com Deficiência, seja ela física ou mental, é 

dividida entre três grupos: física, sensorial (auditiva e visual) e intelectual. São consideradas 

limitações permanentes quando a pessoa nasce com limitações ou as adquire no decorrer da 

vida. (COUTO,2016). Vale lembrar também o conceito de Capacitismo, que para Dias (2013, 

p. 5) é um neologismo que sugere um afastamento da capacidade, da aptidão, pela deficiência. 

É a discriminação e o preconceito social contra pessoas com alguma deficiência. 

        Socialização é o processo pelo qual o indivíduo se torna membro de uma comunidade, 

adquire conhecimento social, ideias, valores, crenças e normas. Enquanto houver relações 

humanas haverá socialização (BODART, 2019). 

        Nas organizações atuais é relevante implantar práticas de socialização, dentre elas 

programas de inclusão e diversidade. Diversas empresas se preocupam em promover 

acessibilidade e equidade de oportunidades, como Bancos Físicos e Digitais. Apesar disso, 

ainda são poucas empresas que alcançam o 5% de pessoas com deficiência em seu quadro de 

colaboradores (CAVALLINI, 2018). 

      Contudo, os problemas da não inclusão não se concentram na ausência dessas pessoas no 

ambiente de trabalho, também produz um ambiente de exclusão de trabalhadores que 

poderiam contribuir com uma perspectiva de mundo singular. Essa exclusão também gera 

uma situação de ilegalidade, bem como pode promover o surgimento de uma imagem 

negativa para a organização. 

       Para as empresas que aderem à inclusão, torna-se necessário criar um ambiente de 

conscientização, no qual participam da socialização os novatos ou entrantes ao ambiente, bem 

como demais funcionários que podem contribuir para que determinados conhecimentos sejam 

compartilhados para os novatos, cujo processo dependerá dos objetivos organizacionais. 

       Nesse sentido, a discussão sobre socialização dos PDCS deve ser também percebida sob 

o ponto de vista dos demais funcionários da organização. Assim, propõe-se o problema de 

pesquisa descrito na seção 1.1. 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

         Nesse tema é importante ressaltar a opinião de Bartalotti (2006, p.16) que ressalta que 

no processo de inclusão social não é apenas colocar junto e não negar as diferenças, mas 

também respeitá-la como constitutiva do ser humano. Diante disso, neste estudo tem a 

preocupação de responder o seguinte problema de pesquisa: Qual a percepção dos 

funcionários das empresas de tecnologia em relação a inclusão das pessoas com deficiência?  

 

 

 



 

 

  

 

 

1.2 Objetivos 

      1.2.1 Objetivo Geral 

Diagnosticar a percepção dos funcionários em relação à socialização de PCDs nas empresas 

de tecnologia.  

 

     1.2.2 Objetivos Específicos 

1)    Revisar literatura sobre Socialização Organizacional; discutir e estabelecer os 

processos de socialização, bem como quais indivíduos participam e seus papéis; 

2)  Aplicar instrumento de pesquisa na organização; 

3)  Analisar as informações coletadas identificando na organização as formas de 

socialização; verificando o impacto sobre os funcionários; discutindo e apresentando como 

estes estão lidando com os projetos de inclusão; verificar a percepção dos funcionários sobre 

o processo, sobre aspectos como: funcionamento atual e melhorias necessárias, participantes 

atuais e outros que poderiam ser incluídos, normas. 

4)  Indicar soluções a problemas identificados sobre a inclusão de pessoas com 

deficiência na organização. 

 

1.3 Justificativa 

 A Lei de Cotas para deficientes determina que empresas com mais de cem 

colaboradores devem incluir PCDs no seu quadro de funcionários. Empresas como bancos e 

organizações de tecnologia implantaram programas de socialização e diversidade e tem 

oferecido ótimas oportunidades de emprego e carreira. Uma das empresas brasileiras que vem 

se destacando em ações que promovem a diversidade e a inclusão é o Magazine Luiza, entre 

outras empresas como a Bayer, Ambev e P&G (SILVA, 2020). 

           A diversidade inclui tudo aquilo que aparenta ser diverso entre as pessoas e que por 

isso, gera-se grupos subalternos. Isto é, grupos de pessoas que são classificadas por causa de 

uma das categorias: étnica, racial, idade, sexo, gênero, formação, região geográfica, 

caraterísticas físicas e etc. 

           Assim, no presente trabalho, o tema da diversidade se aproxima da inclusão de pessoas 

com deficiência, considerando que a continuidade de suas práticas permanece fundamental 

para a sociedade, constituindo-se em uma oportunidade para as empresas demonstrarem sua 

responsabilidade com relação à inclusão.  Tanaka e Manzini (2005, p. 273-294) ressaltam que 

não basta contratar pessoas com deficiência, é preciso fornecer acessibilidade e remover 



 

 

  

barreiras para que essa pessoa consiga fazer seu trabalho. Preparar o ambiente e os 

funcionários também é muito importante para a inclusão. 

           É de grande relevância o problema de pesquisa, na medida em que propõe o 

diagnóstico da percepção dos demais funcionários com relação à inclusão de pessoas com 

deficiência na organização em estudo. Entre as possíveis práticas, é necessário que esta 

possua um programa para todos os funcionários, em que se acessam treinamentos e palestras 

de aceitação e diversidade. 

          No dia 03 de março de 2021 realizou-se uma busca na base de dados Scielo.org, 

utilizando como palavra-chave Socialização, filtrando pelos publicados no Brasil nos últimos 

5 anos e restringindo aos publicados na língua portuguesa nas áreas de Sociologia, Análise 

Social e Ciências Sociais. Obteve-se o total de 258 resultados para a busca. 

         Buscando-se obter um resultado ainda mais refinado, realizou-se uma segunda busca na 

mesma base de dados com as palavras-chave “Socialização de pessoas com deficiência”, sem 

nenhuma restrição no filtro, cujos resultados encontraram o total de 13 documentos para a 

busca. Sendo essas pesquisas datadas dos últimos anos. 

 

 

Figura 1: Ano das publicações sobre o tema na base Scielo. 

Fonte: scielo.org em 03 de março de 2021. 

Realizando-se uma segunda busca na base Scielo.org no dia 07 de março de 2021, 

utilizando-se as palavras-chave ‘socialização inclusão organização’, obteve-se um total de 5 

resultados. Assim, tanto a inclusão como a diversidade são temas tratados isoladamente em 

muitas publicações, mas quando associados ao contexto organizacional, aparecem em menor 

volume. Isso significa que o tema ainda está em crescimento no ambiente de produção 

acadêmica, demonstrando também a necessidade de que permaneça sendo alvo de 

investigações. 



 

 

  

 

 

2 QUADRO TEÓRICO  

     2.1 Conceitos de Deficiência 

Em 1987, a OMS (Organização Mundial da Saúde) denominou a classificação 

internacional das deficiências como Classificação Internacional das Deficiências, Atividades 

e Participação: um manual da dimensão das incapacidades e da saúde (CIDDM-2) que define 

deficiência como uma “perda ou anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função 

corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais. Já a atividade está relacionada com o que 

as pessoas fazem ou executam em qualquer nível de complexidade, desde aquelas simples até 

as habilidades e condutas complexas.” 

A Lei Federal n° 13.146/2015, prevê em seu artigo 2º que a “pessoa com deficiência é 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” 
 

2.1.1 Tipos de Deficiência  

 

        No Brasil, o último Censo Demográfico em 2019, 45,6 milhões de pessoas 

declararam ter pelo menos um tipo de deficiência, sendo 23,9% dos brasileiros. (IBGE, 2019) 

Na legislação brasileira, os diferentes tipos de deficiência estão categorizados no Decreto nº 

5.296/2004 como:” deficiência física, auditiva, visual, mental (atualmente intelectual, função 

cognitiva) e múltipla, que é a associação de mais de um tipo de deficiência.” (BRASIL, 2004). 

Categorias do Decreto nº 5.296/2004:  

  A  deficiência física é alteração completa ou parcial de 

um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, 

membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções. 

 

“A deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 

(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 

3.000Hz.” (BRASIL, 2004). 

A deficiência visual é a cegueira, na qual a acuidade visual é 

igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 

óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no 



 

 

  

melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 

somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 

menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 

condições anteriores 

A deficiência mental/ intelectual é o funcionamento intelectual 

significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 

dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 

habilidades adaptativas, tais como: 1. comunicação; 2. cuidado 

pessoal; 3. habilidades sociais; 4. utilização dos recursos da 

comunidade; 5. saúde e segurança; 6. habilidades acadêmicas; 7. lazer; 

e 8. Trabalho. A deficiência múltipla é a associação de duas ou mais 

deficiências. 

 

2.1 Programas de Integração e socialização 

 

“A socialização é o processo de adaptação do indivíduo em grupos sociais e acontece 

durante toda a vida da pessoa, por meio de seus amigos, família e tudo que há ao redor. É 

quando o indivíduo aprende a fazer parte de uma sociedade” (SHINYASHIKI, 2002). O autor 

afirma também que o primeiro desafio profissional do indivíduo é encontrar o primeiro 

emprego. 

     O Gil (2002) aponta empresas que oferecem programas para a inserção de PcD 

como organizações que prezam pelos relacionamentos entre os profissionais da empresa.  O 

clima da organização influencia muito sobre o indivíduo direta e indiretamente nos 

comportamentos, produtividade e na satisfação das pessoas envolvidas com a organização. 

(LIMA; ALBANO, 2002).  

No estudo de Robbins (2004), foi estabelecido dez características que capturam a 

essência da cultura em uma organização, dentre elas a Integração da Unidade que é o grau 

com que as unidades são encorajadas a trabalhar juntas de maneira coordenada. Existem 

diversos tipos de programas de integração e socialização, a Redação Coalize (2020) apontou a 

Integração presencial e a online, a presencial consiste em apresentar para o funcionário todo a 

estrutura da empresa e a online que é o onboarding do novo colaborador feito de forma online.  

Empresas como Natura, Serasa e Magazine Luiza desenvolvem programas especiais 

para a integração e socialização de novos funcionários com deficiência. Ambas as empresas 

fornecem treinamentos para todos os colaboradores da organização, há palestras e bate-papos 

para todos se conscientizarem sobre a importância e como fazer a inserção dos Pcds. Em 2012, 

a empresa Serasa criou uma rede que busca mobilizar empresas do país todo para a inclusão 

de pessoas com deficiência, hoje essa rede já conta com mais de 80 organizações (FREEDOM, 

2020). 

 

2.1.1 Estratégias de socialização  

 

    De acordo com VAN MAANEN (1989), “socialização organizacional é o processo 

pelo qual o indivíduo aprende valores, normas de comportamentos esperados, que lhe 



 

 

  

permitem participar como membro de uma organização.” O autor apresenta sete estratégias de 

organização empregadas pelas empresas e serão apresentadas a seguir:  

 Estratégias de socialização formais e informais de socialização 

são aquelas Estratégias formais de socialização que prepara um novo 

membro para assumir um cargo específico dentro da organização. 

Quanto mais formal for a estratégia utilizada, mais o papel do novato 

é separado e especificado, e maior é a tensão sofrida pelo novo 

membro, o que vai influenciar as atitudes e valores deste. 

     Estratégias sequenciais e não sequenciais de socialização são os processos 

transitórios marcados por uma série de etapas identificáveis, abordadas dentro de uma 

progressão, por meio das quais um indivíduo passa a ocupar uma posição e a exercer 

determinado papel dentro da organização. 

         Já as Estratégias fixas e variáveis de socialização “proporcionam a um novo 

membro um conhecimento necessário para completar determinado estágio, o tempo de 

mudança é padronizado, possuindo início e fim determinados.” (VAN MAANEN, 1989) 

      As “Estratégias de socialização por competição ou por concurso caracterizam-se 

pela distribuição dos novos membros em grupos ou diferentes programas de socialização. Já 

as estratégias de socialização em série e isoladas são aquelas em que os funcionários já 

integrados à organização preparam os novos membros para assumir várias funções parecidas 

dentro da organização.” (VAN MAANEN, 1989) 

     As “Estratégias de socialização por meio de investidura e despojamentos objetivam 

aprovar ou adaptar a identidade do novato na organização. Nessa estratégia, a organização 

busca confirmar o perfil do novo membro”. (VAN MAANEN, 1989) 
 

2.1 Estatuto da Pessoa com Deficiência  

          A Lei nº13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

assume e promove a igualdade e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. 

Protege de forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou 

degradante. (BRASIL,2015) 

No capítulo 6 é apresentado no artigo 34 os Direitos ao Trabalho para pessoas com 

deficiência: 

 

                                    Art.34: 

[...] 

§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis 

de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.  

[...] 

§ 4º A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao 

acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, 

promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo 



 

 

  

empregador, em igualdade de oportunidades com os demais 

empregados.  

§ 5º É garantida aos trabalhadores com deficiência 

acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. (BRASIL, 

2015. p. 29) 

 

2.2.1 Reserva Legal de Vagas 

 

         No regime da Consolidação das Leis de Trabalho, a lei de Reserva Legal de Vagas, 

Lei federal nº8.213 de 1991 determina que em empresas com 50 ou mais empregados seja 

obrigada a preencher seus cargos com pessoas com deficiência, na proporção: 

Art. 93.  
[...] 

I - até 200 empregados ..................2%; 

II - de 201 a 500 ............................3%;  

III - de 501 a 1.000 ........................4%;  

IV - de 1.001 em diante .................5%. 

(BRASIL, 1991) 

 

Ao descumprimento dessa obrigação, as empregas podem ser condenadas ao 

pagamento da multa e de indenização por danos morais coletivos. (TST, 1191) 

 

2.3 Profissionais com deficiência nas empresas  

 

 De acordo com COELHO (2019), em 2019 a Justiça Trabalhista de São Paulo anulou 

uma multa aplicada a empresa de Telefonia Claro por não cumprimento da cota de funcionários 

com deficiência. O motivo da anulação foi que a companhia apresentou provas que eles 

procuraram Pessoas com Deficiência, mas não encontraram o suficiente para preencher o 

percentual de vagas. Sendo assim, não culpa da organização por ter mostrado que realizaram 

esforços necessários para a contratação.  

A justificativa apresentada pelas empresas não contratantes de PCDs é por muitas vezes 

relacionada ao baixo grau de instrução desse grupo. Tanaka e Manzini (2010, p.292) afirmam a 

falta de formação profissional e preparo social para que as pessoas com deficiência ocupem 

cargos que seu perfil seja compatível com suas habilidades.  

Nesse contexto, Garcia (2014, p.181) afirma que a contratação de PCDs envolve muitos 

aspectos, como a acessibilidade e ações não discriminatórias dentro das organizações.  Ferreira 

(2015) lembra que, acessibilidade não é apenas incluir rampa de cadeirante nas calçadas, mas 

também faz necessário que as edificações dimensionem suas calçadas e rampas adequadamente, 

dentro e fora do prédio, corredores, elevadores indicados em Braille, sinal sonoro e 

identificação visual de cada sala ou andar, tudo para atender esta parcela da população. 

De acordo com Silva (2017), “algumas organizações têm se reinventado na busca pela 

inserção das PCDs no mercado de trabalho. De forma estratégica tem planejado programas 

rompendo barreiras e as seus próprios preconceitos na tentativa da inserção de PCDs nas 



 

 

  

empresas.” Ainda segundo essa autora, na maioria dos casos o gestor de Recursos Humanos é o 

único responsável da inclusão de pessoas com deficiência dentro da organização. 

           O Decreto Nº3.298/99, no seu artigo 35, define as seguintes modalidades de inserção 

laboral da pessoa com deficiência: 

 

I - Colocação competitiva: processo de contratação regular, nos 

termos da legislação trabalhista e previdenciária, que independe da 

adoção de procedimentos especiais para sua concretização, não sendo 

excluída a possibilidade de utilização de apoios especiais; 

II - Colocação seletiva: processo de contratação regular, nos termos da 

legislação trabalhista e previdenciária, que depende da adoção de 

procedimentos e apoios especiais para sua concretização; e 

III - Promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da 

ação de uma ou mais pessoas, mediante trabalho autônomo, 

cooperativado ou em regime de economia familiar, com vista à 

emancipação econômica e pessoal (BRASIL, 1999). 
 

De acordo Tanaka e Manzini (2005) em seu estudo: 

As empresas estavam encontrando dificuldades em absorver 

essa mão de obra dos profissionais com deficiência, tanto por falta de 

qualificação profissional quanto de preparo social para assumir uma 

função, principalmente quando a empresa exigia o desempenho de 

habilidades mais complexas e específicas. 

 

2.4 Políticas públicas de inclusão e acessibilidade 

 

   Em 2010, o Tribunal Superior do Trabalho desenvolveu a “Comissão Permanente de 

Acessibilidade e Inclusão com o objetivo de asseguras às pessoas com deficiência os seus 

direitos e de promover ações eficazes para a sua inclusão e ambientação” (TSJ, 2010). A 

comissão ainda é responsável por buscar adequações relativas a barreiras pedagógicas, 

edificações, urbanísticas e comunicação. 

Em 2019, o governo lançou no estado de São Paulo a iniciativa “Meu Emprego- 

Trabalho Inclusivo com o objetivo de promover o desenvolvimento profissional, inclusão e 

permanência das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e oferecer cursos de 

qualificação técnica e empreendedora.” (Portal do Governo, 2019) 

De acordo com Milanezi (2017), em Curitiba – Paraná há programas de inclusão e 

acessibilidade, dentre eles o programa Acesso que oferece transporte público adaptado para 

que os PCDs pudessem ter acesso ao tratamento médico. Ainda de acordo a Milanezi (2017) 

as políticas públicas se fazem necessária para garantir a efetivação dos direitos da PCDs. “O 

direito da pessoa com deficiência é viver em um ambiente que possa desenvolver suas 

habilidades e cabe ao Estado garantir esse bem-estar por meio do desenvolvimento e 

implantação de políticas públicas.” (Milanezi,2017) 
 

2.5 Discriminação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho 



 

 

  

 

De acordo Castilho (2010, p. 207-208), “a discriminação é qualquer manifestação 

declarada de um preconceito na forma de atitudes desfavoráveis que se destinam a excluir 

pessoas de determinado grupo. Preconceito, por sua vez, é um conjunto de crenças 

estereotipadas que conduzem a posturas negativas em relação a um indivíduo ou grupo.” 

Segundo Sassaki (2003), no mercado de trabalho as pessoas com deficiência são 

excluídas e sofrem discriminação por falta de incentivo da própria organização e do Estado. 

Segundo ele, sofrem por falta de reabilitação física, falta de escolaridade, meios de transporte, 

apoio da própria família e a falta de qualificação para o mercado. Nesse contexto, é 

importante lembrar a fala de Tanaka e Manzini (2005) que afirma que ao contratar uma 

pessoa com deficiência apenas para cumprir a lei, mas sem remover as barreiras que facilitem 

o acesso dessa pessoa, é contribuir para o aumento do preconceito de que ela não possui 

competência.  

        Conforme Marques (1999) também lembra que,” a diminuição das barreiras sociais 

propicia às pessoas com deficiência maior integração física, bem como a dissolução do 

preconceito e da discriminação no contexto social.” Quando em uma organização há 

programas voltados à participação ativa dessas pessoas é gerado oportunidades e os 

colaborares tornam – se ativos na socialização com PCDs. Ao inclui-los e proporcionar 

possibilidade de desenvolvimento dentro de uma organização, estes se tornarão habilidosos e 

mais comprometidos com a empresa. (MACIEL, 2020) 

          Para que a inclusão alcance sucesso, é necessário normas e procedimentos de 

socialização organizacional das PCDs. Na contratação destes, é necessário observar as 

capacidades individuais e organizacionais ao receber uma pessoa com deficiência. É 

importante ter uma estrutura aberta para negociar condições de trabalho para eles consigam 

desempenhar suas funções com autonomia e sucesso. (CARVALHO-FREITAS et al., 2010).  

        Ainda segundo o autor, a gestão da organização também muito importante para a 

socialização das PCDs, gestores que acompanham seus colaboradores, ensinando e 

incentivando e ajudando nas dificuldades, possibilitam maior socialização das PCDs no 

ambiente de trabalho. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

             Quanto a metodologia utilizada foi a quantitativa e qualitativa. Quantitativa pois os 

seus métodos de coleta e análise de dados são apropriados para a pesquisa exploratória, 

tomando o questionário como instrumento privilegiado da coleta de dados. E a pesquisa 

Qualitativa, para a interpretação dos dados obtidos. 

 

3.2 Universo de Pesquisa e sujeitos de pesquisa 

           A pesquisa foi realizada em organizações de grande, médio e pequeno porte, no ramo 

de tecnologia da informação, em profissionais não deficientes de todos os cargos e de 

diversos setores para diagnosticar a percepção destes ao trabalhar junto com funcionários com 

deficiência. 

 

3.3 Instrumento de pesquisa  



 

 

  

           Adotou – se o tipo de pesquisa fechado, um questionário dividido em duas partes, a 

primeira a caracterização do perfil dos participantes (sexo, senioridade, escolaridade) e na 

segunda parte, questões relacionadas ao time de trabalho dos respondentes usando a escala de 

respostas Escala de Likert.  Na escala, foi considerado 5 pontos para observar o nível de 

discordância e concordância. Sendo estes pontos do 1 ao 5, caracterizando por Discordo 

totalmente, Discordo parcialmente, Nem discordo e nem concordo, Concordo e Concordo 

totalmente.  Dos pontos 0 ao 2,4 é indicado discordância; 2,5 ao 3,5 é indicado neutralidade e 

dos 3,6 ao 5,0 é indicado concordância.  
 

3.4 Tipo de análise 

 

     Análise interpretativa com base em organização de dados estatísticos com base na média 

ponderada 

 

3.5 Procedimentos éticos de pesquisa 

 

A presente pesquisa segue os procedimentos éticos de pesquisa sugeridos pelo 

Conselho Nacional de Saúde, descritos na Resolução 196/1996, na qual é indicado o uso do 

termo de consentimento livre e esclarecido e uma carta cuja função é explicar aos sujeitos 

participantes as informações principais da pesquisa executada. Sendo assim, adotaram-se os 

procedimentos éticos mencionados, com o intuito de realizar uma pesquisa que respeite a 

condição humana. Tal ação foi concretizada por meio do uso de um termo de consentimento 

livre e esclarecido, anexado ao trabalho. 

 

4 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES COLETADAS  

O questionário do tipo fechado foi respondido por 26 participantes, totalizando 20 

empresas de tecnologia diferentes ao redor do país.  

 

Tabela 1:  Caracterização do time de trabalho dos participantes   



 

 

  

        

 

Como é observado na tabela acima, ao questionar sobre o número de integrantes na 

equipe de trabalho obtivemos a média ponderada de 2,69 resultando em uma neutralidade nos 

resultados.  Indicando que nos times de trabalho dos respondentes há variantes que são desde 

times com mais de 20 colaboradores a times com menos colaboradores.  

           Na segunda questão pretendia verificar se havia algum funcionário com deficiência nos 

times de trabalho dos respondentes, obteve- se a média ponderada de 3,0 que indica 

neutralidade. Lembrando que em empresas acima de 100 funcionários já é obrigatório ter pelo 

menos 2% do quadro de colaboradores, preenchido por pessoas com deficiência. (BRASIL, 

1991).   

         A terceira questão pretendia verificar se os times de trabalho dos participantes eram 

times inclusivos, foi obtido a média ponderada de 3,53 que indica concordância. TANAKA e 

MANZINI (2005) afirmam também que não é só preciso contratar PCD, é preciso inclui-los 

nas atividades da organização. Dar a um PCDs as ferramentas que ele precisa para trabalhar é 

primordial, mas é preciso também inclui-lo e apoiá-lo.  

            A quarta questão pretendia verificar se os participantes estão preparados para receber 

um deficiente auditivo em sua equipe de trabalho, foi obtido a média ponderada foi 2,69 

indicando neutralidade. Muitos dos participantes afirmam que não estão preparados para se 

comunicarem com funcionários com deficiência auditiva.  Conforme MARTINEZ (2008) 

afirma, para que a inclusão seja de forma harmoniosa dentro do ambiente organizacional, é 

necessário que interação e ajuste entre o indivíduo, empresa e demais funcionários, ou seja, a 

socialização.  

            A quinta questão pretendia verificar se nas empresas dos participantes eram acessíveis 

para deficientes com mobilidade reduzida, obteve-se a média ponderada de 3,88 indicando 

concordância.  A Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências. (BRASIL, 2000)  

 



 

 

  

Tabela 2:  Opinião dos participantes a respeito da inclusão e diversidade  

 

     

  Como observado na Tabela 2, na primeira questão pretendia verificar se os 

participantes conhecem os programas de Inclusão e Diversidade da organização que 

trabalham, foi obtido a média ponderada de 3,53 indicando concordância.  BATEMAN e 

SNELL (1998) afirmam que para promover com sucesso a diversidade nas organizações é 

necessário que os indivíduos sejam conscientizados com o intuito de dissimular a valorização 

da diversidade por toda empresa, de modo a sensibilizar as pessoas em relação a suposições, 

decisões e julgamentos que podem afetar os comportamentos dos membros da empresa.   

  Na segunda questão, pretendia verificar se os respondentes participam dos 

treinamentos e palestras relacionados a diversidade e inclusão em sua organização, foi obtido 

a média ponderada 3,03 indicando neutralidade.  Ainda segundo BATEMAN e SNELL 

(1998), a valorização da diversidade amplia o conhecimento sobre regras e os valores 

culturais, que podem não estar necessariamente formalizados e escritos dentro da organização, 

além de realizar os ajustes necessários para benefício tanto dos indivíduos quanto da 

empresa.  

   Na terceira questão, pretendia verificar se os participantes se sentiam prejudicados 

ao trabalhar com pessoas deficientes e foi obtido a média ponderada de 1,42 indicando 

discordância. Em sequência, para verificar se estes se sentiam motivados ao trabalhar com 

pessoas com deficiência foi obtido a média ponderada de 3,88 indicando concordância.  Os 

participantes se sentem mais motivados do que prejudicados ao trabalhar com PCD. 

Conforme afirmam TANAKA e MANZINI (2005), é muito importante que a empresa ofereça 

acompanhamento para o empregado, promovendo integração com os colegas e chefes da 

equipe.   

           Na quinta questão, pretendia verificar se os respondentes consideram necessário um 

treinamento para trabalhar junto com pessoas deficientes, foi obtido a média ponderada 3.69 

indicando concordância. Para VARGAS E ABBAD (2006), as ações de treinamento são 

voltadas para aquisição, modificação ou ampliação e desenvolvimento de habilidades. Essa 



 

 

  

aprendizagem é voltada para o crescimento individual, propiciando um amadurecimento dos 

trabalhadores, sem uma relação direta com algum posto de trabalho.   

            Na sexta questão, pretendia verificar se os participantes estão abertos para ajudar e 

apoiar os funcionários com deficiência no dia a dia no trabalho, foi obtido a média ponderada 

de 4,53 indicando concordância. Nesse contexto, o resultado é a favor das citações de 

TANAKA e MANZINI (2005) que apontam que, na socialização de PCDs é muito 

importante apoio e auxílio dos demais colaboradores para o sucesso da inclusão.  

   Na sétima questão, pretendia verificar se os participantes acreditavam que devia ter 

uma igualdade salarial dentre os funcionários sem e com deficiência, foi obtido a média 

ponderada de 4,3 indicando concordância. A lei garante aos trabalhadores com deficiência a 

inexistência de desigualdade no salário, a única maneira de existir uma diferença salarial é se 

ele executar uma jornada de trabalho mais curta. Se existir alguma diferença na remuneração, 

isso será uma prática ilícita e discriminatória de acordo com artigo 461 da CLT. (CASTRO, 

2020)  

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

        Diante do escopo descrito, é possível concluir que nas organizações dos 

participantes da pesquisa estão seguindo a Lei de Cotas tendo a porcentagem de PCDs para o 

tamanho da empresa. É notável que os participantes consideram seus times, times inclusivos. 

Afirmam que suas empresas promovem ações de inclusão e diversidade, mas são poucos os 

respondentes que participam de tais ações, tornando-os pouco preparados para receber 

funcionários com deficiência em seu time de trabalho.   

    A maioria dos participantes afirmam que nas organizações onde 

trabalham seguem a Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas de 

acessibilidade nas infraestruturas da organização para deficientes com mobilidade reduzida, 

como rampas, pisos táteis, barras de metal de apoio, banheiro adaptado e etc.  Em suma, os 

participantes afirmam estarem abertos para ajudar e auxiliar na socialização de um 

funcionário com deficiência.    

          De acordo com TANAKA e MANZINI (2005), é o trabalho do Comitê de Inclusão 

preparar a estação de trabalho para o deficiente, de acordo com a sua necessidade, além de 

orientar os demais colaboradores a se relacionar perante o portador de necessidades especiais. 

Nesse contexto, GIL (2002) afirma que as condições de acessibilidade oferecidas no local de 

trabalho podem reforças a limitação causada por uma deficiência, quando podem minimizá-

las ou até mesmo neutralizá-la.  

         É proposto para trabalhos futuros, a ampliação dessa pesquisa para diagnosticar a 

percepção dos funcionários com deficiência em mais empresas de tecnologia, nível nacional e 

internacional.   
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