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RESUMO 

 

 
DA SILVA, Marisa Leonel. Inserção do Deficiente no Mercado de Trabalho. 2015. 
39. Curso de Administração, Faculdade Católica Rainha da Paz. Araputanga. 2015  

 

Esta pesquisa buscou identificar e descrever a realidade das empresas e dos 

deficientes em relação a contratação para trabalho. Com objetivo de conhecer a 

realidade das empresas que empregam pessoas com algum tipo de deficiência 

baseado na voluntariedade da responsabilidade social empresarial, pois a Lei nº 

8.213/91 estabelece a obrigatoriedade à partir de 100 funcionários. Portanto, 

estabeleceram-se uma abordagem preferencialmente com aquelas empresas 

consideradas pequenas e que não se enquadram quanto a Lei em questão. A 

metodologia utilizada traz uma abordagem qualitativa e quantitativa, com objetivo 

descritivo e explicativo, no universo compreendido no Vale do Jauru, mediante a 

amostra com base na voluntariedade, cujos dados foram levantados com aplicação 

de questões padronizadas, fechadas e estruturadas em forma de formulário, ou seja, 

aplicadas face a face com as informantes empresas e PNE’s. Acredita-se que os 

objetivos foram alcançados, portanto satisfatória, com resultados e propostas que 

cabem aos empresários decidir sobre sua aplicabilidade. 

 

Palavras-chaves: Deficiência. Empregabilidade. Realidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 

DA SILVA, Marisa Leonel. Inclusion of the Disabled in the Labor Market. 2015. 39. 
Administration Course, Faculdade Católica Rainha da Paz. Araputanga. 2015 
 

This research sought to identify and describe the reality of companies and the disabled 

in relation to recruitment to work. In order to know the reality of companies employing 

people with a disability based on the willingness of corporate social responsibility, as 

Law No. 8,213 / 91 establishes the obligation starting from 100 employees. So a rather 

approach was established with those companies considered small and that do not fall 

as the Law in question. The used methodology provides a qualitative and quantitative 

approach, descriptive and explanatory purpose in the universe understood in the 

Valley of Jauru, by sample based on willingness, whose data were collected with 

application of standardized questions, closed and structured shaped form, ie applied 

face to face with informants (business and PNE's. It is believed that the objectives were 

achieved thus satisfying with results and proposals that fit the entrepreneurs decide on 

its applicability. 

 

Keywords: Disabilities. Employability. Reality. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 
Questionário direcionado a pessoa com deficiência  

 

 

Gráfico 03: Qual a escolaridade                                                                                 21 

 

Gráfico 04: Fez curso de qualificação                                                                        21 

 

Gráfico 05: Fez processo seletivo para ingressar na empresa                                  22 

 

Gráfico 06: Quais a dificuldades encontradas na busca do seu primeiro                  22 

emprego                                                                                                           

 

Gráfico 07: Como é a sua socialização com o grupo de trabalho                             23 

 

Gráfico 08: Sua família te incentiva ao trabalho                                                        23 

 

Gráfico 09: Já passou por descriminação por sua deficiência no trabalho               24 

 

Gráfico 10: O trabalho proporcionou algum tipo de benefício a sua vida                 24 

 

  



 

 

Questionário direcionado aos empresários  

 

 

Gráfico III: Qual sua opinião sobre a inclusão do deficiente no mercado de  25 

trabalho 

 

Gráfico IV: Qual seu conhecimento sobre a Lei 8.213/91, referente a   25      

contratações de pessoas com deficiência 

 

Gráfico V: Quantos deficientes têm incluso em sua empresa    26 

 

Gráfico VI: Quais as melhorias a contratação de pessoas com deficiência  26 

trouxe para a empresa 

 

Gráfico VII: O que levou a empresa admitir um trabalhador com deficiência  27 

 

Gráfico VIII: Foi necessário fazer mudanças na empresa para contratá-las   27  

 

Gráfico IX: Qual foi a reação dos colegas de trabalho com a contratação de  28 

pessoas com deficiência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 
 
 
 INTRODUÇÃO 11 

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 12 

2.1 Deficiência  12 

2.2 Direito da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho 14 

2.3 Os desafios da inclusão dos PNE’s no mercado de trabalho 15 

2.4 Vantagens com a contratação dos PNE’s 15 

2.5 Inclusão social de pessoa com deficiência 16 

2.6 Sociedade e a pessoa com deficiência 17 

2.7 Responsabilidades social empresarial 18 

  

3 METODOLOGIA 19 

3.1 População e amostra 20 

  

4 APRESENTAÇÃO, ÁNÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 21 

4.1 Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa 21 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 29 

  

REFERÊNCIAS 30 

  

APÊNDICE A- QUESTIONARIOS DIRECIONADOS AS PESSOAS COM 
DEFICIENCIA 
 

31 

APÊNDICE B- QUESTIONARIOS DIRECIONADO AS EMPRESAS 33 



11 

 

 

 INTRODUÇÃO 

 

 

 A inserção de pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho 

ainda é uma questão que gera vários questionamentos quanto a sua aceitabilidade. 

Ainda que exista uma lei com a obrigatoriedade de empregá-las, nada impede que os 

mesmos continuem sem oportunidades no mercado de trabalho. Ainda mais em região 

como à do Vale do Jauru onde a maioria das empresas estão isentas de cumprirem a 

Lei nº 8.213/91, pois não se enquadram dentro do que estabelece a mesma, haja vista 

que a aplicação de formar obrigatória é apenas para as empresas que possuem 100 

empregados ou mais, portanto a maioria das empresas desta região estão isentas do 

cumprimento da Lei.   

Então se questiona: quais são as dificuldades encontradas pelos os PNE's 

quanto à inserção no mercado de trabalho no Vale do Jauru? Diante do 

questionamento, surgiu a curiosidade sobre o assunto. 

 Buscando verificar qual a relação da responsabilidade social frente aos 

empresários através da ótica do Art. 93 da Lei 8.213/91. O trabalho de pesquisa foi 

desenvolvido com empresas isentas do cumprimento da lei acima especificado, ou 

seja, empresas que possuem números inferiores de 100 empregados, cuja postura 

social pretende entender.  

A presente pesquisa apresentou a realidade das empresas em relação a 

contratação de pessoas com deficiência, qual o perfil das pessoas contratadas pela a 

mesma, e se estão cumprindo a lei. 

Tendo como abordagem um caráter qualitativo e quantitativo. Qualitativo no 

sentido de termos explorado os fundamentos do fenômeno, objeto da presente 

pesquisa mediante busca nas leis que regulam o fenômeno social, bem como livros e 

ilustrações, ou seja, buscou-se conhecer a realidade e as características detalhadas 

dos PNE’s no mercado de trabalho no vale do Jauru. Quanto a abordagem quantitativa 

no sentido de transformar os dados obtidos na pesquisa de campo em quadro 

numérico, efetuou-se um levantamento em forma de questionário com os PNE’s e os 

empregadores, sobre a contratação, desenvolvimento, dificuldades e vantagens 

encontradas. 

Demonstrando a realidade que os profissionais dessas empresas são 

obrigados a lidar quando empregam pessoas com deficiência. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A fundamentação teórica consiste na revisão de livros, artigos, textos enfim, 

todo o material pertinente ao seu tema. 

Conforme afirma Vergara, ‘’ denomina-se referencial teórico o capítulo do 

projeto que tem por objetivo apresentar os estudos sobre o tema, ou especificamente 

sobre o problema, já realizado por outros autores’’ (2005, p. 35).  

Subdividindo em vários temas abordados apresentando ideias com objetivo de 

fazer uma relação da teoria e a prática da pesquisa buscando o melhor entendimento. 

 

2.1 Deficiência 

 

Há vários tipos de deficiência, podendo conter vários conceitos e 

características.  

   

O conceito de pessoa com deficiência abrange um conjunto amplo de 
características. As deficiências podem ser físicas, sensoriais (da visão ou da 
audição), ou intelectuais. Podem ser de nascença ou ter surgido em outra 
época da vida, em função de doença ou acidente. Podem ter um impacto 
brando na capacidade de trabalho e de interação com o meio físico e social 
ou consequências maiores, que requerem apoio e assistência proporcionais 
(INSTITUTO ETHOS, 2002, p. 7). 

 
 

O Decreto 3.298/99, que regulamenta a Lei no 7.853/89, dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas 

de proteção, e dá outras providências. 

Art. 3º do referido decreto traz em seu pré ângulo a classificação das 

deficiências observando o índice de perda ou redução de movimentos vejamos: 

   
I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano; 
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante 
um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 
III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou 
recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber 
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ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao 
desempenho de função ou atividade a ser exercida. 

 

O Decreto 5.296/04, no seu art. 5º, parágrafo primeiro, considera-se pessoa 

portadora de deficiência as que se enquadra nas seguintes categorias: 

 
a) deficiência física: 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; 
b) deficiência auditiva: 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; 
c) deficiência visual: 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; 
d) deficiência mental: 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; 
e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências; 
II - pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no 
conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, 
dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando 
redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e 
percepção. 
Mesmo com o passar do tempo as pessoas com deficiência ainda são vistas 
por muitas como pessoas dependentes e incapazes de tomar suas próprias 
decisões e escolhas. 

 
As pessoas com deficiência são cidadãs e fazem parte da sociedade e as suas 

limitações não diminuem os seus direitos. 
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2.2 Direito da Pessoa com Deficiência ao Mercado de Trabalho 

 

A inclusão faz parte do compromisso ético de promover a diversidade, respeitar 

a diferença e reduzir as desigualdades sociais. Isto coloca a inclusão de pessoas com 

deficiência entre os temas mais importantes a serem tratados pelas empresas. 

(INSTITUTO ETHOS, 2002. p. 7) 

Há vários avanços nos dispositivos legais em relação a inserção de pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho. As empresas com 100 (cem) ou mais 

empregadas estão obrigadas a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por 

cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 

deficiência, habilitadas, na seguinte proporção (Lei nº 8.213/91, 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% 

As leis garantem o direito ao trabalho das pessoas com deficiência. Porém 

menos da maioria conseguem trabalho, muitas empresas ainda se negam a contratar.  

O empregador que ser recusar a contratar uma pessoa com deficiência está 

cometendo crime. 

Lei 7.853/89 dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 

integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência - Corte, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos 

ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, 

e dá outras providências. Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 

(quatro) anos, e multa: 

 
I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa 
causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso 
ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta; 
II - obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, 
por motivos derivados de sua deficiência; 
III - negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua 
deficiência, emprego ou trabalho; 
IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência 
médico-hospitalar e ambulatorial, quando possível, à pessoa portadora de 
deficiência; 
V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de 
ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei; 
VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura 
da ação civis objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público. 
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 Portanto a presente pesquisa foi desenvolvida no que se refere a 

empregabilidade dos PNE's nas empresas que não se enquadram no Art. 93 da Lei 

nº 8.213/91, focado principalmente na inclusão social. 

 

2.3 Os Desafios da Inclusão dos PNE’s no Mercado de Trabalho 

 

O desafio da inclusão dos PNE’s no mercado de trabalho é enfrentado tanto 

pelos contratantes quanto pelos contratados, pois a deficiência ainda é vista com certo 

preconceito pela cultura brasileira. Ambas precisam se adaptar ao novo mercado de 

trabalho. 

Para ROMITA (1991, p.5), o grande entrave da inserção e manutenção do 

portador de deficiência no mercado de trabalho está: 

 na carência de qualidade profissional; 

 na carência dos sistemas de habitação e reabilitação; 

 na falta de estímulos econômicos que facilitam a sua contratação pelas 

empresas. 

O maior desafio em relação a contratação de pessoas com deficiência talvez 

não seja em problemas efetivos, mais sim em nossas próprias cabeças. Durante 

muito tempo os deficientes estiveram isolados e mantidos como pessoas 

incapazes ou dependentes pela sociedade. Sendo assim, ainda criamos certo 

preconceito em questão dos mesmos no mercado de trabalho. 

 

2.4 Vantagens na Contratação dos PNE’s 

 

Hoje em dia as empresas possuem grande capacidade de influenciar a 

sociedade, através de atitudes e mudanças que repercutem na vida empresarial e 

social.  

De acordo com o Instituto Ethos existem várias vantagens na contratação de 

pessoas com deficiência, entre elas podemos citar: 

 

 O desempenho e a produção das pessoas com deficiência, que muitas vezes 

supera as expectativas do início do contrato. 
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 O desempenho da empresa que mantém empregados portadores de 

deficiência em geral é impulsionado pelo clima organizacional positivo. 

 Os ganhos de imagem tendem a fixar-se em longo prazo. 

 Os impactos positivos de empregar pessoas com deficiência refletem-se 

sobre a motivação dos outros funcionários. 

 Os empregados portadores de deficiência ajudam a empresa a ter acesso a 

um mercado significativo de consumidores com as mesmas características, 

seus familiares e amigos. 

 O ambiente de trabalho fica mais humanizado, diminuindo a concorrência 

selvagem e estimulando a busca da competência profissional. 

 

A pessoa com necessidades especiais incluídas no mercado de trabalho tem a 

oportunidade de desenvolver sua independência, melhorar sua autoestima, seu 

convívio social, familiar e principalmente ter seu potencial reconhecido. 

 

2.5 Inclusão Social de Pessoa com Deficiência 

 

O Brasil é um país miscigenado, formado por uma vasta cultura, com diferentes 

crenças, raças e etc. 

 

Incrementar a diversidade é promover a igualdade de chances para que todos 
possam desenvolver seus potenciais. No caso das pessoas com deficiência, 
devemos começar garantindo-lhes o direito de acesso aos bens da sociedade 
– educação, saúde, trabalho, remuneração digna etc.(INSTITUTO ETHOS, 
2002, p. 11). 

 
 

Pessoas com formações, visões, idades e religiões diferentes, em um mesmo 

ambiente, acontece uma troca de experiências e opiniões, ampliando a criatividade e 

a visão da empresa. 
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2.6 Sociedade e a Pessoa com Deficiência 

 

As empresas de alguns anos pra cá, começaram a pensar mais em relação a 

sua imagem diante a sociedade, e enxergaram a preocupação ligada às pessoas com 

deficiência como um fator importante. Assim inserindo em seu quadro de funcionários 

pessoas com deficiência e reconhecer a igualdade. 

 
Incrementar a diversidade é promover a igualdade de chances para que todos 
possam desenvolver seus potenciais. No caso das pessoas com deficiência, 
devemos começar garantindo-lhes o direito de acesso aos bens da sociedade 
– educação, saúde, trabalho, remuneração digna etc. Quanto à inclusão no 
mercado de trabalho, é necessário assegurar as condições de interação das 
pessoas portadoras de deficiência com os demais funcionários da empresa e 
com todos os parceiros e clientes com os quais lhes caiba manter 
relacionamento. Não se trata, portanto, somente de contratar pessoas com 
deficiência, mas também de oferecer as possibilidades para que possam 
desenvolver seus talentos e permanecer na empresa, atendendo aos critérios 
de desempenho previamente estabelecidos. (INSTITUTO ETHOS, 2002, p. 
11). 

 

As empresas têm buscado cada vez mais investir no foco de responsabilidade 

social. Assim, valorizando a diversidade, obtendo o reconhecimento da sociedade e 

consequentemente gerando um resultado financeiro favorável. 

Antes de incorporar uma pessoa com deficiência em seu quadro de 

funcionários as empresas devem preparar seus funcionários para recebê-los.  

 

Ao decidir incorporar pessoas com deficiência, a empresa deve preparar-se 
para lidar com o preconceito decorrente da falta de informação, já que essa 
atitude faz parte da própria cultura humana. A orientação recorrente das 
instituições especializadas é de que as pessoas com deficiência devem ser 
tratadas como empregados comuns, com deveres e direitos semelhantes aos 
de seus colegas. O processo de inclusão da pessoa com deficiência no 
ambiente de trabalho deve levar em conta as dificuldades que as pessoas 
enfrentam nesse relacionamento. É fundamental que, ao incorporar em seu 
quadro de funcionários um contingente de pessoas com deficiência, a 
empresa prepare seu público interno para recebê-las. Algumas orientações 

podem nortear o comportamento dos empregados. (INSTITUTO ETHOS, 
2002, p. 27- 29). 

 

A vida da Pessoa com deficiência não é diferente das outras pessoas, tem 

momentos de tristezas, alegrias, bons e maus, como qualquer ser humano. E a grande 

maioria são vítimas de discriminação, principalmente no mercado de trabalho. 
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2.7 Responsabilidades Social Empresarial 

 

É importante que as empresas tomem atitudes que demonstrem preocupação 

com as questões sociais. A grande maioria das empresas está adotando 

responsabilidade social, seja por vontade própria ou pela legislação. 

 

A opção das empresas não é mais modismo. É assunto levado a sério 
principalmente pelas que querem atrelar a própria marca a uma imagem ética 
e, no futuro, quando a maioria dos consumidores brasileiros privilegia esse 
tipo de atitudes, serem reconhecidas pelo seu comportamento. (KARKOTLI, 
2007, p. 58) 

 

As empresas buscam investir em projetos com o foco de responsabilidade 

social, dando maior ênfase nas pessoas e percebendo que o ser humano é muito 

importante e deve ser valorizado, principalmente pelo diferencial competitivo, além de 

gerar o bem-estar social. 

Quando uma empresa adota para si programas de responsabilidades sociais, 

ela à envolve como um todo. 

Hoje em dia o objetivo de uma empresa além de produzir lucros, é também de 

ser um agente social. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

 A presente pesquisa teve como abordagem um caráter qualitativo e 

quantitativo. Qualitativo no sentido de termos explorado os fundamentos do fenômeno, 

objeto da presente pesquisa mediante busca nas leis que regulam o fenômeno social, 

bem como livros e ilustrações, ou seja, buscou-se conhecer a realidade e as 

características detalhadas dos PNE’s no mercado de trabalho no Vale do Jauru. 

Quanto a abordagem quantitativa no sentido de transformar os dados obtidos na 

pesquisa de campo em quadro numérico, efetuou-se um levantamento em forma de 

questionário com os PNE’s e os empregadores, sobre a contratação, 

desenvolvimento, dificuldades e vantagens encontradas. 

O método científico utilizado nesta pesquisa foi o dedutivo que tem o objetivo 

de explicar o conteúdo das premissas. Por intermédio de uma cadeia de raciocínio em 

ordem descendente, de análise do geral para o particular, chega a uma conclusão. 

Utilizou-se o silogismo, construção lógica para, a partir de duas premissas, retirar uma 

terceira logicamente decorrente das duas primeiras, denominada de conclusão, 

aplicadas ao presente sobre o estudo referente a inserção dos PNE’s no mercado de 

trabalho no Vale do Jauru. 

O instrumento de coleta de dados utilizado para pesquisa de campo foram dois 

questionários direcionados aos PNE’s e aos empresários em forma distinta com 

questões estruturadas e fechadas e aplicadas pela autora, portanto o instrumento de 

coleta foi formulário segundo conceito emanado segundo Lakatos e Marconi (2011, 

p.111). 

 Quanto ao universo desta pesquisa foi com os gestores de empresas, 

independentemente do tamanho ou ramo e com os PNE’s, com a delimitação 

geográfica no Vale do Jauru. 

3.4.1 População e Amostra 

 

A população da pesquisa foi realizada com pessoa com deficiência e os 

gestores das empresas. 

Com foram feitas  com os PNE's, compostas por acaso, com pessoas que foram 

aparecendo até completar 4 (quatro) unidades de formulário. Para empresas foram 
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amostras intencionais, pois foram escolhidos casos que representavam o “bom 

julgamento” da população/universo, propondo amostras por convite e aceitação 

voluntária.    

Considerando que a presente pesquisa não envolve informações detalhadas 

de empresários, dispensando-se as fotos e livre acesso ao ambiente, bem como com 

os PNE's que responderam por espontaneidade, torna-se desnecessário termos de 

compromissos quanto ao acesso das informações, além da não identificação e 

anonimato dos informantes.   
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida, em duas partes: uma com pessoas com 

deficiência e outra com representantes de empresas de qualquer porte ou ramo que 

atuam na Região do Vale do Jauru.  

 

Questionário 1 aplicado aos deficientes  

Gráfico 1:Qual a escolaridade? 

 

 

 

 

No gráfico 1, nota-se que 25% dos entrevistados cursou o ensino médio, 25% 

o ensino fundamental e 50% têm o ensino superior incompleto. O que mostra que as 

pessoas com qualquer tipo de deficiência têm buscado instruções com o meio de 

melhor se preparar para o mercado de trabalho.  

 

Gráfico 2:Fez curso de qualificação? 
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Conforme o gráfico 2, 50% dos entrevistados não fizeram curso de qualificação. 

Já os outros 50% fizeram, alguns os que a própria empresa que trabalham os oferece. 

Assim obtendo maior qualificação no cargo exercido e demonstrando que as 

empresas estão comprometidas com a qualificação do empregado.  

 

Gráfico 3: Fez processo seletivo para ingressar na empresa? 

 

 

 

Observa-se que no gráfico 3, 50% dos entrevistados não fizeram processo 

seletivo para ingressar nas empresas e os outros 50% fizeram, através de entrevistas 

com gestor das empresas, psicólogos ou prova escrita para saber se seriam capazes 

de exercer o trabalho.  

 

Gráfico 04: Qual a dificuldades encontradas na busca do seu primeiro emprego? 

 

 

 

No gráfico 04, 50% dos entrevistados tiveram como dificuldade no trabalho a 

comunicação, 25% com socialização e os outros 25% não obteve nenhuma 

dificuldade. Muitas pessoas ainda criam certo preconceito de pessoas com deficiência 

no trabalho, até mesmo excluindo-as, fingindo que elas não existissem ali. 
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Gráfico 05: Como é a sua socialização com o grupo de trabalho? 

 

 

 

 

No gráfico 5 nota-se que 50% dos entrevistados tem com socialização boa com 

seus colegas de trabalho e os outros 25% tem uma socialização razoável e 25% 

nenhum envolvimento. Mantendo contato dentro e fora do seu local de trabalho. 

 

 

Gráfico 06: Sua família te incentiva ao trabalho? 

 

 

 

Observa-se que no gráfico 6 apresenta-se que 100% dos entrevistados tem o 

apoio e incentivo de sua família para trabalhar, acreditando que assim eles consigam 

ter uma melhor socialização com a comunidade. Sendo assim a família torna-se um 

fator importantíssimo no processo de socialização e apoio para que eles se sintam 

importantes e meio a sociedade.  
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Gráfico 07: Já passou por algum tipo de descriminação por sua deficiência no 

trabalho? 

 

 
 

No gráfico 7 apresenta-se, que 75% dos entrevistados não sofreram algum tipo 

de discriminação no trabalho, os outros 25% sofreram, pois as pessoas julgavam que 

não seriam capazes de realizarem os trabalhos. 

 

Gráfico 08: O trabalho proporcionou algum tipo de benefício a sua vida? 

 

 

 

Como podemos notar no gráfico 10, 25% dos entrevistados não obtiveram 

algum tipo de benefício com o trabalho. Já os outros 75% sim. Seja por ter o próprio 

dinheiro, se sentir útil, ou até mesmo com o crescimento profissional. 
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Questionário 2 aplicado aos empresariados 

 

Gráfico I: Qual a sua opinião sobre a inclusão do deficiente no mercado de 

trabalho? 

 

 

 

Mediante a análise do gráfico I, 100% dos empresários entrevistados acreditam 

que a inclusão do deficiente no mercado de trabalho seja fundamental para melhor 

desenvolvimento social e familiar. Porque as pessoas com deficiência de sente mais 

importante e capaz.  

 

 

Gráfico II: Qual seu conhecimento sobre a Lei 8.213/91, referente a contratação 

de pessoas com deficiência? 

 

 

 

No gráfico II percebe-se que 75% dos empresários conhecem pouco sobre a 

lei que assegura uma porcentagem de contratação de pessoas com deficiência em 
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empresas com certa quantidade de funcionários. Os outros 25% não conhece nada 

referente à lei. 

Gráfico III: Quantos deficientes têm incluso em sua empresa? 

 

 

No gráfico III, 90% dos empresários entrevistados têm como contratados em 

suas empresas pelo menos uma pessoa com deficiência, pois sentiram a necessidade 

de incluir uma pessoa com deficiência em seu quadro de funcionários, acreditando 

que assim aumentaria a humanização dentro da empresa. 

 

 

Gráfico IV: Quais as melhorias que a contratação de pessoas com deficiência 

trouxe para a empresa? 

 

 

No gráfico IV, mediante a analise podemos nota que 75% das empresas teve 

melhoria na contratação de pessoas com deficiência, à união dos funcionários, pois 

acredita-se que assim as pessoas se tornem mais solidárias. Os outros 25% disseram 

que o clima organizacional da empresa obteve uma melhora, aumentado a união dos 

funcionários.  
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Gráfico V: O que levou a empresa a admitir um trabalhador com deficiência? 

 

 

 

Mediante a análise do gráfico V, podemos ver que 75% dos empresários 

entrevistados contrataram as pessoas com deficiência mais para ajudá-los e os outros 

25% por vontade própria. Como vimos no gráfico anterior à contratação de pessoas 

com deficiência aumenta a união e a socialização dentro das empresas. 

 

 

Gráfico VI: Foi necessário fazer mudanças na empresa para contratar? 

 

 

 

No gráfico VI, 75% não precisaram fazem mudanças na estrutura das empresas 

para a contratação de pessoas com deficiência, pois as deficiências dos contratados 

não exigiam. Os outros 25% tiveram que se adaptar ao deficiente pois a sua 

deficiência exigia uma maior atenção, como uma rampa de acesso ou uma porta fora 

do padrão. 
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Gráfico VII: Qual foi a reação dos colegas de trabalho com a contratação de 

pessoas com deficiência? 

 

 

No gráfico VII, com a contratação de uma pessoa com deficiência na empresa 

nota-se que 75% dos funcionários tiveram uma reação totalmente positiva, pois 

acreditam que isso os ajuda como incentivo. Os outros 25% tiveram uma reação 

positiva, porem com um pouco de dificuldade de aceitação, pois ficaram com receio 

de que eles não seriam capazes de realizarem suas tarefas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No Brasil existem dispositivos legais para eliminar, ou pelo menos diminuir, as 

barreiras que são impostas as pessoas com deficiências com relação à inserção no 

mercado de trabalho. 

A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho gera para eles 

oportunidade de se reabilitar na sociedade, em família, contribui para trazer dignidade, 

e ainda a uma oferta de salário, fazendo com que eles se sintam úteis. 

Já pode ser observado que aos poucos a pessoa com deficiência vem 

conquistando seu espaço no mercado de trabalho, provando que a deficiência não 

quer dizer incapacidade, que eles podem sim desenvolver um papel profissional. 

Primeiramente, devemos analisar a inserção da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho, sob as suas qualificações, e não em suas restrições para o 

trabalho. Quando contratamos uma pessoa não deficiente observamos o seu 

currículo, identificando suas qualidades e comparando com o perfil desejado para o 

cargo. E porque não fazer isso também com a pessoa com deficiência? 

A pesquisa trouxe algumas dificuldades ao decorrer do trabalho, a falta de 

material para pesquisa na biblioteca da faculdade e principalmente pela a falta de 

participação de pessoas para responderem os questionários. Talvez por receio ou 

medo de que poderiam prejudicá-los de alguma forma. Não superou minhas 

expectativas iniciais do trabalho, porem deu para entender um pouco mais sobre a 

relação de empregadores e empregados com deficiência com a análise de dados 

levantada.  

O que eu espero com essa pesquisa é que outros alunos também se interessam 

por este assunto e queriam pesquisá-lo, e também que a faculdade e os professores 

tragam mais este assunto como tema de aulas e incluía matérias referente ao assunto 

no acervo da biblioteca para pesquisa.  

Portanto, conclui-se que a pessoa com deficiência não é diferente das outras 

pessoas, tem momentos de tristezas e alegrias, tem momentos bons e maus, como 

qualquer ser humano, são diferentes sim, em apenas uma particularidade a 

deficiência. Mas no fundo, somos todos iguais. 
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APÊNDICES A - ENTREVISTA COM EMPRESARIO 
 
 

Caro participante, 
Este questionário de pesquisa tem por objetivo identificar as condições de 

empregabilidade dos PNE's no vale do Jauru. Ela faz parte do meu Trabalho de 
Conclusão de Curso sobre a empregabilidade dos deficientes na visão do empresário 
e dos próprios PNE's. Solicito que procure entender atentamente a cada questão e 
responda-a da forma que achar mais conveniente. 

Conto com vossa contribuição. 
Obrigado. 

Acadêmica Marisa Leonel da Silva – Graduando/Bacharelando em Administração da 
Faculdade Católica Rainha da Paz - FCARP. 

 

Questionário das empresas 

I Caracterização do Entrevistado  

Idade:_____ 

Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

Cargo exercido na empresa: ________________________ 

 

II - Questões da Pesquisa  

1-Qual a sua opinião sobre a Inclusão dos PNE’s no mercado de trabalho? 

(  ) Não tenho opinião formada 

(  ) Acredito ser fundamental para melhor desenvolvimento social  

(  ) Não acredito que seja relevante 

 

 

III – Qual o seu conhecimento sobre a Lei nº 8.213/91, referente a contratação de 

pessoas com deficiência? 

(  ) Não conheço 

(  ) Conheço pouco 

(  ) Conheço bastante  

 

IV- Quantos Deficientes têm incluído na empresa?  

(  ) 1 

(  ) 2 

(  ) 3 ou mais 
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V – Quais as melhorias que a contratação de pessoas com deficiência trouxe para a 

empresa? 

(  ) Clima organizacional positivo 

(  ) Ganhos na imagem da empresa 

(  ) União dos funcionários  

(  ) Nenhuma melhoria 

 

 

VI. Qual motivo levou a empresa a admitir um trabalhador com deficiência?  

(  ) Obrigatoriedade, exigência da lei. 

(  ) Por vontade própria 

(  ) Para ajudar o deficiente 

(  ) Para melhorar a imagem da empresa 

 

VII - Foi necessário fazer mudanças na empresa para contratá-los? 

(  ) Sim________________________________________________________ 

(  ) Não 

 

 

VIII- Qual foi à reação dos colegas de trabalho com contratação de pessoas com 

deficiência?  

(  ) Positiva. 

(  ) Positiva, porém parcialmente.  

(  ) Negativa. 
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APÊNDICES B - ENTREVISTA COM PNE 

 

Caro participante, 
Este questionário de pesquisa tem por objetivo identificar as condições de 

empregabilidade dos PNE's no vale do Jauru. Ela faz parte do meu Trabalho de 
Conclusão de Curso sobre a empregabilidade dos deficientes na visão do empresário 
e dos próprios PNE's. Solicito que procure entender atentamente a cada questão e 
responda-a da forma que achar mais conveniente. 

Conto com vossa contribuição. 
Obrigado. 

Acadêmica Marisa Leonel da Silva – Graduando/Bacharelando em Administração da 
Faculdade Católica Rainha da Paz - FCARP. 

 
Questionário com Portador de Necessidade Especial 

 

I - Característica do Entrevistado  

Idade:_____ 

Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

Escolaridade:(  ) Ensino fundamental (  ) Ensino médio (  ) Ensino superior 

Deficiência apresentada: ___________________________ 

Cargo exercido na empresa: ________________________ 

 

II -  Questões da Pesquisa  

1 - Fez curso de qualificação? Quais? 

(  )Sim________________________________________________________ 

(  ) Não 

 

2 - Fez processo seletivo para ingressar na empresa? Como foi? 

(  ) Sim_______________________________________________________ 

(  ) Não 

 

3- Quais as dificuldades encontradas na busca do seu 1º emprego? 

(  ) Locomoção 

(  ) Comunicação 

(  ) Socialização 

(  ) Nenhuma 

4- Como é a sua socialização com o grupo de trabalho? 
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(  ) Boa 

(  ) Razoável 

(  ) Nenhuma envolvimento 

 

5-  Sua família te apóia ou incentiva ao trabalho? 

(  ) Sim 

(  ) Não  

(  ) As vezes 

 

6- Já passou por algum tipo de descriminação por sua deficiência no trabalho? Quais? 

(  ) Sim________________________________________________________ 

(  ) Não 

 

7- O trabalho proporcionou algum tipo de benefício a sua vida? Quais? 

(  ) Sim________________________________________________________ 

(  ) Não 

 

 


