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RESUMO 

 

Esta pesquisa foi realizada no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
DELL (LEAD), projeto criado pela multinacional Dell Technologies em parceria com a 
Universidade Estadual do Ceará (UECE), que tem como objetivo mudar a realidade 
social e econômica do Brasil com uma educação acessível para todos por meio do 
desenvolvimento de tecnologias inovadoras para capacitação de pessoas com 
deficiência. O presente trabalho tem o objetivo de compreender a percepção dos 
colaboradores com deficiência do LEAD sobre acessibilidade do ambiente de 
trabalho, com o objetivo de identificar o perfil das pessoas com deficiência que 
trabalham no LEAD; identificar quais os recursos que promovem a acessibilidade 
neste ambiente de trabalho; analisar a percepção sobre o trabalho que desenvolvem 
no LEAD; identificar as principais dificuldades de acesso encontradas pelas PCD no 
ambiente de trabalho do LEAD. A revisão da literatura apresenta os conceitos de 
deficiência e acessibilidade, além de uma discussão sobre as leis e a literatura sobre 
pessoas com deficiência e o mercado de trabalho. Realizou-se uma pesquisa 
qualitativa de caráter exploratório e descritivo com 16 profissionais com deficiência 
que trabalham no LEAD; os dados foram analisados por meio de análise de 
conteúdo baseada nas categorias temáticas preestabelecidas na literatura. Os 
resultados mostram que: os profissionais que trabalham no LEAD têm, em sua 
maioria, ensino superior completo ou pós-graduação e realizam trabalhos de teste 
de software; o ambiente de trabalho é classificado como acessível, com a presença 
de intérpretes de LIBRAS para facilitar a comunicação de pessoas com deficiência 
auditiva e a existência de rampas de acesso e banheiros adaptados para 
cadeirantes, além da adaptação dos equipamentos de informática (teclado em 
braile) e softwares; o LEAD é considerado um ambiente acessível, onde os 
profissionais se sentem satisfeitos com suas funções e com a interação com os 
demais funcionários; e que a comunicação com novos funcionários pode ser 
melhorada por meio da intensificação das oficinas de LIBRAS. Nas conclusões, são 
apresentadas sugestões de melhoria, limitações da pesquisa e sugestão de estudos 
futuros. 

 
Palavras-chave: acessibilidade, inclusão, PCD, mercado de trabalho.  
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ABSTRACT 

 

This research was carried out at the Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação DELL (LEAD), a project created by Dell Computers in partnership with the 
Universidade Estadual do Ceará (UECE), which aims to change the social and 
economic reality of Brazil with accessible education to all through the development of 
innovative technologies for empowering people with disabilities. This study aims to 
comprehend the perception of employees with disabilities that work at LEAD about 
accessibility in workplace. Specific objectives are to: identify the profile of employees 
with disabilities that work at LEAD; identify which aspects promote accessibility in the 
workplace; analyze the perception about their own work at LEAD; identify the main 
difficulties faced by PCDs in the workplace. The literature review section presents the 
concepts of disability and accessibility, as well as a discussion of laws and literature 
on people with disabilities and the labor market. An exploratory and descriptive 
qualitative research was conducted with 16 professionals with disabilities working at 
LEAD; data were analyzed through content analysis based on the thematic 
categories pre-established in the literature. Results show that: the professionals who 
work at LEAD mostly have completed higher education or postgraduate studies and 
perform software testing work; the work environment is classified as accessible, with 
the presence of LIBRAS interpreters to facilitate the communication, the access 
ramps and toilets adapted for wheelchair users, as well as the adaptation of 
computer equipment (Braille keyboard) and software; LEAD is considered an 
accessible environment, where professionals are satisfied with their duties and 
interaction with other employees; and that communication with new employees can 
be improved by intensifying LIBRAS workshops. Suggestions for improvement, 
limitations of research, and suggestion of future studies are presented in the 
conclusion section. 
 
Keywords: accessibility, inclusion, person with disability, labor market. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estima-se que cerca de 15% da população mundial viva com algum tipo 

de deficiência (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2011). No Brasil, cerca de 46 

milhões de pessoas são pessoas com deficiência, o que representa 24% da 

população (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

Embora esse número seja expressivo, apenas 1% dos brasileiros com deficiência 

(aproximadamente 448 mil pessoas) está no mercado de trabalho (BRASIL, 2019). 

Sabendo-se que os seres humanos vêm o trabalho como parte essencial de sua 

existência (DUARTE; CORRÊA; BUENO, 2018) e que o acesso ao mercado formal 

ainda é limitado para esses indivíduos. Estudar a inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho torna-se uma questão importante. 

Tem-se observado um movimento do governo para possibilitar às 

pessoas com deficiência maior acesso ao mercado de trabalho formal. Em 1991, 

entrou em vigência a Lei de Cotas (Lei nº 8.213/91), que assegura às pessoas com 

deficiência do país o acesso ao trabalho; em 2015, foi a vez da Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), destinada a assegurar e a 

promover o exercício dos direitos e liberdades fundamentais para pessoas com 

deficiência (PCD), visando à inserção social e à cidadania. Embora essas leis 

tenham sido importantes para que pessoas com deficiência tenham garantia de 

acesso ao trabalho, ainda existem muitas barreiras para a contratação desses 

profissionais.  

Algumas das barreiras que dificultam a contratação e integração de PCD 

são baixos níveis de escolaridade desses profissionais, pela falta de estrutura nas 

redes de ensino (MOTTA JÚNIOR et al., 2012), e adaptações por parte das 

organizações (BARRETO; ALVES; MORAIS, 2012). De acordo com o IBGE (2010), 

61% da população com 15 anos ou mais com deficiência não têm instrução ou têm 

apenas o ensino fundamental incompleto, versus 38% para a população de mesma 

idade sem deficiência. Locais acessíveis com rampas, portas largas, presença de 

intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), ferramentas de acesso para 

pessoas com deficiências visuais, entre outros são importantes para receber e incluir 

o profissional com deficiência (INSTITUTO ETHOS, 2002).  

Ainda que as empresas e o mercado em geral estejam mais atentos à 

questão da acessibilidade para PCD, esses indivíduos ainda encontram desafios e 
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obstáculos na sociedade para sua aceitação e mobilidade (BARRETO; ALVES; 

MORAIS, 2012). Nas organizações, as pessoas com deficiência ainda enfrentam 

preconceito (BEZERRA; VIEIRA, 2012) e, na maioria das vezes, isso acontece por 

falta de informação (TOLDRÁ; MARQUE; BRUNELLO, 2010). Assim, é importante 

desenvolver ações de socialização nas empresas, promovendo conhecimento aos 

demais profissionais da organização e incentivando a participação de gestores 

nesse processo (CARVALHO-FREITAS et al., 2010; INSTITUTO ETHOS, 2002).  

Pesquisas recentes têm explorado a percepção dos profissionais com 

deficiência a respeito das políticas de inclusão e das dificuldades enfrentadas no 

ambiente de trabalho, sugerindo estudos que investiguem o papel dos gestores no 

processo de inclusão das PCD, a existência de projetos de capacitação desses 

profissionais e casos que ilustrem o aproveitamento do potencial e do conhecimento 

das PCD nas atividades da organização (SANTOS et al., 2016; SOUZA et al., 2019). 

Desta forma, este trabalho explora a percepção de pessoas com 

deficiência sobre a acessibilidade no ambiente de trabalho no Centro de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação DELL (LEAD), no município de Fortaleza, Ceará. Foi 

escolhido o LEAD por ter cerca de 30% dos seus colaboradores sendo pessoas com 

deficiência e pela proximidade da autora com o ambiente por também trabalhar no 

centro de pesquisa.  

 

1.1 Problema de pesquisa 

Conforme o artigo 34 da Lei 13.146/2015, a pessoa com deficiência tem 

direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e 

inclusivo, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas.  

Para que a inclusão da pessoa com deficiência ocorra de maneira 

favorável, é necessário assegurar as condições de interação entre as PCD e os 

demais colaboradores da organização, e com o ambiente. Oferecer possibilidade de 

crescimento, desenvolvimento e permanência na empresa, assim como condições 

de acessibilidade que possam minimizar as barreiras enfrentadas pelas PCD em vez 

de reforçar as dificuldades (BARRETO; ALVES; MORAIS, 2012). 

Percebendo a importância da acessibilidade do ambiente de trabalho para 

PCD surgiu a pergunta: “Qual a percepção de acessibilidade no ambiente de 
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trabalho pelos colaboradores com deficiência do Centro de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação DELL (LEAD)?”.  

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

Nesta subseção, apresentam-se os objetivos gerais e específicos que 

moldam este trabalho, direcionando a sua elaboração, pesquisa e conclusão. 

O objetivo geral consiste em compreender a percepção dos 

colaboradores com deficiência do LEAD sobre acessibilidade do ambiente de 

trabalho.  

Para melhor desenvolvimento do estudo foram traçados os seguintes 

objetivos específicos: 

a) identificar o perfil das pessoas com deficiência que trabalham no LEAD; 

b) identificar quais os recursos que promovem a acessibilidade neste ambiente de 

trabalho; 

c) analisar a percepção sobre o trabalho que desenvolvem no LEAD; 

d) identificar as principais dificuldades de acessibilidade encontradas pelas PCD no 

ambiente de trabalho do LEAD. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

O trabalho está estruturado da seguinte maneira: 

- Introdução: apresentação do contexto, da justificativa e relevância da 

pesquisa, e dos objetivos. 

- Fundamentação teórica: discussão dos temas abordados na pesquisa, 

como definições de deficiência e acessibilidade, apresentação de leis e literatura 

sobre PCD e o mercado de trabalho. 

- Procedimentos metodológicos: caracterização do contexto investigado 

apresentando o LEAD, definição do instrumento de coleta e descrição dos 

procedimentos de coleta e análise dos dados. 

- Análise e resultados: apresentação dos procedimentos de análise dos 

dados coletados e os resultados encontrados. 

- Considerações finais: discussão dos principais resultados do estudo, 

indicação de limitações e sugestões de estudos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nesta seção, são apresentados os principais conceitos trabalhados na 

pesquisa: definição de PCD e identificação dos tipos de deficiências; definição de 

acessibilidade e inclusão; discussão sobre os benefícios da inclusão e as 

dificuldades que podem ser encontradas na tentativa de efetivar a inserção de PCD 

no mercado de trabalho.  

 

2.1 Pessoa com deficiência (PCD) 

No Brasil, conforme descrito no artigo 2 da Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 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” (BRASIL, 2015).  

De acordo com o Decreto nº 3.298, de 1999, com as alterações previstas 

pelo Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro 2004, a deficiência pode ser classificada 

como física, auditiva, visual, mental ou múltipla. O Quadro 1 apresenta as definições 

de cada um desses tipos.  

Quadro 1 – Tipos de 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. 

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. 

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. 

Mental 
Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas. 

Múltipla Associação de duas ou mais deficiências. 

Fonte: Brasil (2004).  
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A deficiência atinge as pessoas em qualquer idade, podendo ser 

adquirida antes do nascimento (deficiência congênita) ou adquirida ao longo da vida, 

por ocorrência de acidentes e até como consequência de doenças (OLIVEIRA et al., 

2012).  

Ao longo dos anos, o senso comum tem associado deficiência à invalidez 

(BRUNSTEIN; SERRANO, 2008; GARCÍA, 2014). Na literatura e na prática, 

diferentes conceitos de deficiência estão disponíveis (AMIRALIAN et al., 2000) e 

termos como “incapacidade” e “necessidades especiais” têm sido utilizados como 

sinônimo de deficiência (NUBILA; VENTURA; BUCHALLA, 2008). Para as 

empresas, torna-se importante conhecer a discussão sobre o tema e adequar a 

comunicação com as PCD. 

 

2.2 Acessibilidade 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

(2004, p. 2), acessibilidade consiste na “possibilidade e condição de alcance, 

percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de 

edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos”.   

No artigo 6 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, acessibilidade é 

definida como: 

Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos transportes, da informação e comunicação, inclusive seus 

sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertas ao 

público, de uso público ou privadas de uso coletivo, tanto na zona urbana 

como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida 

(BRASIL, 2015). 

Tanto na prática quanto na literatura, a acessibilidade, na maioria das 

vezes, está relacionada às questões físicas. A existência de rampas e corredores 

largos para pessoas com deficiência física (PAGLIUCA; ARAGÃO; ALMEIDA, 2007), 

ampliadores de telas e impressoras em Braille para pessoas com deficiência visual 

(SONZA; SANTAROSA, 2003) são caracterizados como formas de acessibilidade, 

por exemplo. 

No entanto, segundo o artigo 53 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

“a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade 
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reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de 

participação social” (BRASIL, 2015). Nesse sentido, a acessibilidade pode ser dita 

como a expressão de um conjunto de variáveis, complementares e indispensáveis 

para que haja efetiva inclusão, não devendo ser associada apenas as questões 

físicas e arquitetônicas (OLIVEIRA et al., 2011). Desta forma, acessibilidade pode 

ser entendida como a garantia de autonomia ao profissional com deficiência no 

ambiente de trabalho (CAMPOS; VASCONCELLOS; KRUGLIANSKAS, 2013).  

De acordo com o Manual da Redação: Mídia inclusiva (OLIVEIRA et al., 

2011), existem seis tipos de acessibilidade, que são apresentados no Quadro 2.  

Quadro 2 – Tipos de acessibilidade 

Atitudinal 
Ausência de preconceitos, estigmas, estereótipos ou discriminações, nos 
comportamentos da sociedade para com as pessoas com deficiência. 

Arquitetônica 
Ausência de barreiras físicas, nas residências, nos edifícios, nos espaços 
urbanos, nos equipamentos urbanos, nos meios de transporte individual ou 
coletivo. 

Comunicacional Ausência de barreiras na comunicação interpessoal, escrita e virtual. 

Instrumental 
Ausência de barreiras nos instrumentos, utensílios e ferramentas de estudo 
(escolar), de trabalho (profissional), de lazer e recreação (comunitária, 
turística, esportiva, etc.). 

Metodológica 
Ausência de barreiras nos métodos e técnicas de estudo (escolar), de 
trabalho (profissional), de ação comunitária (social, cultural, artística etc.), de 
educação dos filhos (familiar). 

Programática 
Ausência de barreiras invisíveis embutidas em políticas públicas (leis, 
decretos, portarias etc.), normas e regulamentos (institucionais, empresariais 
etc.). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com base no Manual da Redação: Mídia inclusiva (OLIVEIRA, et 
al., 2011, p. 5). 

Segundo Sassaki (2006), as empresas precisam adaptar o ambiente de 

trabalho para que o profissional com deficiência possa desenvolver suas atividades 

com autonomia, além de se integrar aos demais funcionários da empresa. Assim, o 

autor apresenta uma classificação de acessibilidade voltada ao ambiente de 

trabalho, conforme demonstrado no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Tipos de acessibilidade no ambiente de trabalho 

Arquitetônica 
Sem barreiras ambientais físicas, no interior e no entorno dos escritórios e 
fábricas e nos meios de transporte coletivo utilizados pelas empresas para 
seus funcionários. 

Comunicacional 

Sem barreiras na comunicação interpessoal (face-a-face, língua de sinais, 
linguagem corporal, linguagem gestual, etc.), na comunicação escrita (jornal, 
revista, livro, carta, apostila, etc., incluindo textos em braile, textos com letras 
ampliadas para quem tem baixa visão, notebook e outras tecnologias 
assistivas para comunicar) e na comunicação virtual (acessibilidade digital). 

Metodológica 
Sem barreiras nos métodos e técnicas de trabalho (métodos e técnicas de 
treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, execução de tarefas, 
ergonomia, novos conceitos de fluxograma, empoderamento, etc.) 

Instrumental 
Sem barreiras nos fundamentos e utensílios de trabalho (ferramentas, 
máquinas, equipamentos, lápis, caneta, teclado de computador, etc.). 

Programática 
Sem barreiras invisíveis embutidas em políticas (leis, decretos, portarias, 
resoluções, ordens de serviço, regulamento, etc.). 

Atitudinal 

Sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações, como resultado 
de programas e práticas de sensibilização e conscientização dos 
trabalhadores em geral e da convivência na diversidade humana nos locais 
de trabalho. 

Fonte: Sassaki (2006, p. 69). 

Quando o ambiente engloba os diferentes tipos de acessibilidade, é 

possível falar de inclusão (SASSAKI, 2006). Para isso, é preciso que as empresas 

conheçam os tipos de deficiência e suas particularidades, troquem informações com 

entidades de apoio e construam um ambiente no qual os profissionais com 

deficiência possam aplicar seus conhecimentos e desenvolver suas potencialidades 

(BRUNSTEIN; SERRANO, 2008).   

No entanto, ainda existem muitas barreiras para a entrada de PCD no 

mercado de trabalho. Em alguns casos, as empresas nem sequer conseguem 

realizar o processo de recrutamento e seleção desses profissionais (SANTOS et al., 

2019); por outro lado, empresas que têm PCD em seus quadros de funcionários 

podem, ainda, enfrentar um clima de preconceito, indiferença ou superproteção 

(NAMBU, 2003), sem alcançar a inclusão desses profissionais.  

Assim, faz-se necessária a contratação de pessoas com deficiência sem 

deixar de oferecê-las as possibilidades para que possam desenvolver seus talentos 

e permanecer na empresa, assim como assegurar as condições de interação destas 

com os demais funcionários. Não se trata, portanto, somente de captá-los para o 

quadro de funcionários, mas garantir satisfação e independência (BARRETO; 

ALVES; MORAIS, 2012). 
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No tópico seguinte, apresenta-se uma discussão sobre as leis brasileiras 

que preveem a participação de PCD no mercado de trabalho, bem como pesquisas 

que exploram essa temática. 

 

2.3 PCD e o mercado de trabalho: aspectos práticos e teóricos 

Todas as pessoas têm direito ao trabalho de sua livre escolha e 

aceitação, com oportunidades iguais, ambiente acessível e inclusivo. Esse direito 

engloba as pessoas com deficiência. O trabalho não pode ser restrito há uma classe 

de pessoas ou ter qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas 

etapas de recrutamento, seleção, contratação, permanência no emprego, promoção 

e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão total (BRASIL, 2015). 

Desta forma, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é destinado “a assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando à inclusão social e cidadania” 

(BRASIL, 2015). 

No Brasil, é vigente a Lei nº 8.213, de 24 de junho de 1991, conhecida 

como Lei de Cotas, que dispõe no seu artigo 93 cota de preenchimento obrigatório 

de vagas para pessoas com deficiência ou reabilitadas nas empresas brasileiras. Foi 

estabelecido um percentual de cotas de acordo com a quantidade de funcionários 

que a empresa tem, conforme apresentado no Quadro 4. 

Quadro 4 – Percentual de cotas para pessoas com deficiência  

Empresa com até 200 funcionários 2% 

De 201 a 500 funcionários 3% 

De 501 a 1.000 funcionários 4% 

De 1.001 em diante 5% 

Fonte: Artigo 93 da Lei de Cotas. 

Para o serviço público, a Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, prevê 

que, em concursos públicos, sejam reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas 

para as pessoas com deficiência, e que os cargos disputados tenham atribuições 

compatíveis com a deficiência da pessoa inscrita no concurso (BRASIL, 1990). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.213-1991?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.213-1991?OpenDocument


20 

 

 
 

O Ministério do Trabalho e Emprego é responsável pela fiscalização de 

cumprimento dessas metas, bem como da geração de dados estatísticos sobre o 

total de empregados e vagas preenchidas por pessoas com deficiência ou 

reabilitados (BRASIL, 2015). Em 2018, foram realizadas 11.400 mil operações de 

fiscalização que trouxeram como resultado a admissão de 46.900 mil trabalhadores 

com deficiência, dentre eles empregados efetivados e aprendizes. Somando os 

dados coletados pelas operações dos fiscais do trabalho, desde 2003 foram 

contratadas 448.060 mil pessoas com deficiência e reabilitados em todo o Brasil 

(MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019).  

Para assegurar que as vagas para PCD permaneçam preenchidas, a Lei 

de Cotas, com redação dada pela Lei n° 13.146, de 2015, discursa que a dispensa 

de pessoa com deficiência somente poderá ocorrer após a contratação de outro 

trabalhador com deficiência ou reabilitado (BRASIL, 2015). 

Segundo João Paulo Teixeira, chefe da Divisão de Fiscalização para 

Inclusão de Pessoas com Deficiência e Combate à Discriminação no Trabalho, 

muitas empresas contratam, mas não fazem as adequações necessárias para incluir 

o trabalhador com deficiência no ambiente. Visualizando apenas a deficiência para 

atingimento de cota, algumas empresas preferem pessoas com deficiência leve, 

para não arcar com os custos de acessibilização do ambiente de trabalho, assim 

perdendo profissionais capacitados para outros cargos e funções (MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA, 2019).  

Um ambiente acessível é essencial para a garantia da melhoria da 

qualidade de vida das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Dificuldades 

de locomoção e comunicação tornam a vida da PCD mais árdua, mas isso não 

significa que ela seja incapaz de viver. As deficiências não podem ser tratadas como 

impeditivo para uma vida normal, inclusiva e atuante. Esse é um tema que necessita 

ser mais difundido, conscientizando a sociedade de que devemos respeitar os 

direitos e prioridades de todos (MARINHO; CARMO; NOGUEIRA, 2019).  

No ambiente de trabalho, a PCD deve receber estímulo para 

desenvolvimento profissional em igualdade de oportunidades com os demais 

empregados. Ter o direito de acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, 

planos de carreira, promoções, bonificações e outros incentivos profissionais 

oferecidos pelo empregador. Nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, 
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devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de 

tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho (BRASIL, 

2015). 

No entanto, nem sempre essas condições são cumpridas pelas 

empresas. Conforme a pesquisa elaborada pelo Ministério da Economia (2019), há 

registro do caso de uma empresa que admitiu uma pessoa com deficiência física, 

mas as portas de acesso aos banheiros no ambiente de trabalho não comportavam 

a largura para uma cadeira de rodas. O funcionário era submetido a passar muito 

tempo sem ir ao banheiro ou usar fraldas para trabalhar. Com esse relato, é notório 

que as empresas contratam uma pessoa com deficiência, mas não adequam o 

espaço para dar a PCD o conforto e acessibilidade necessária para a sua 

permanência no local ou ainda, deixam de incluir as PCD no seu quadro de 

funcionários alegando ausência da acessibilidade, e fugindo do esforço de modificar 

a situação (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019). 

A pesquisa da ISocial revela as principais dificuldades no processo de 

recrutamento e seleção de PCD (Figura 1). 

Figura 1 - Principais dificuldades no processo de recrutamento e seleção de PCD 

 
Fonte: Globo (2014). 
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Embora as PCD tenham limitações, estas podem ser superadas em um 

ambiente de trabalho adequado (FERNANDES; SILVA, 2008). Com qualificação 

profissional, uma pessoa tem as mesmas qualidades, ou até mesmo qualidades 

superiores, de uma pessoa sem deficiência (PHILERENO et al., 2015; SASSAKI, 

2006). O importante é oferecer um ambiente favorável ao pleno exercício das 

atividades de trabalho. 

Muitos pesquisadores têm investigado a questão de PCD no mercado de 

trabalho. Becker (2019) analisou a relação entre a deficiência e o salário no mercado 

de trabalho brasileiro. Observou que as empresas optam por contratar, para cargos 

de maior remuneração, PCD sem limitações de atividades e com maior qualificação 

profissional, conseguindo cumprir a obrigação da lei de cotas sem precisar realizar 

ajustes significativos na infraestrutura da empresa ou nas rotinas do trabalho. 

Também observa que há vantagem salarial dos indivíduos PCD sem limitações das 

atividades em relação àqueles com limitações das atividades. O principal aspecto 

causador dessa desvantagem entre os indivíduos são as características visíveis da 

deficiência. Considera-se que a discriminação, as barreiras e limitações decorrentes 

da deficiência prejudicam o processo de formação do capital humano e, 

consequentemente, as oportunidades no mercado de trabalho para PCD com 

limitações das atividades. O fato de a pessoa ter concluído o ensino superior e ter 

experiências profissionais contribui para o aumento da remuneração (BECKER, 

2019).  

Souza et al. (2019) realizaram um estudo comparativo entre os discursos 

de profissionais com deficiência e de gestores de uma cooperativa e observaram 

divergência entre as percepções destes dois grupos sobre inclusão. Um resultado 

importante foi que os gestores acreditavam que tratar todo mundo igual diminuiria a 

discriminação e faria todos se sentirem iguais, mas essa prática impedia “o 

planejamento e a adaptação do ambiente organizacional para um ambiente 

efetivamente inclusivo” fazendo com o que o profissional com deficiência seja o 

responsável pela sua inclusão (SOUZA et al., 2019, p. 235). Resultados 

semelhantes haviam sido encontrados na pesquisa de Carvalho-Freitas et al. (2010) 

ao estudar a socialização organizacional da PCD. A autora observou que, muitas 

vezes, os profissionais com deficiência desenvolvem táticas para a socialização na 

empresa, como ser proativo. No entanto, a autora enfatiza a importância de haver 
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práticas de socialização da própria organização (CARVALHO-FREITAS, et al., 

2010). 

Os estudos têm mostrado o importante papel dos gestores para receber o 

profissional com deficiência, pois conscientizam a equipe e os demais profissionais 

sobre a importância da inclusão, além de promover ações essenciais para tornar o 

ambiente inclusivo para estes profissionais (CAMPOS; VASCONCELLOS; 

KRUGLIANSKAS, 2013; SANTOS et al. 2016). O estudo de Brunstein e Serrano 

(2008), sobre a experiência de inclusão de gestores e PCD em empresas paulistas, 

além de contribuir para o entendimento da inclusão sob a perceptiva dos diferentes 

atores, oferece um quadro de práticas e implicações da inclusão para PCD, gestores 

e empresas (Quadro 5). 

Quadro 5 – Implicações da inclusão 

Implicações para PCD Implicações para gestores Implicações para empresas 

Aprender a se posicionar 
perante seus pares e chefes 

Promover aprendizagem 
compartilhada 

Criar uma cultura inclusiva 

Desenvolver sua capacidade de 
trabalho, o saber 

Distinguir problemas reais de 
abuso da PCD de sua condição 

Estudar/conhecer a deficiência 

Traduzir ações reivindicatórias 
dos movimentos sociais em 
estratégias empresariais de 
lutas por direitos 

Desenvolver a capacidade de 
trabalho da PCD 

Garantir apoio de especialistas 

Quebrar estigmas, romper 
barreiras 

Promover a integração na 
equipe 

Quebrar estigmas, romper 
barreiras 

Expressar claramente suas 
necessidades 

Evitar a superproteção 
Rever ritmo, tempo, horário de 
trabalho e sistema de avaliação 
convencionais 

 Manter sempre o diálogo 

Colocar foco no 
empoderamento da PCD e em 
suas possibilidades de 
ascensão profissional 

 
Quebrar estigmas, romper 
barreiras 

Garantir todos os parâmetros 
de acessibilidade 

 Estudar/conhecer a deficiência  

 

Colocar foco no 
empoderamento da PCD e em 
suas possibilidades de 
ascensão profissional 

 

Fonte: Brunstein e Serrano (2008, p. 24). 

A seguir, apresenta-se uma discussão sobre os benefícios de promover a 

inclusão da PCD no mercado de trabalho e quais barreiras podem ser encontradas 
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no caminho para essa integração, bem como exemplos reais do que acontece nas 

empresas brasileiras inseridas nesse contexto. 

 

2.4 PCD e o mercado de trabalho: exemplos 

Quando o ambiente empresarial é diversificado, faz-se interessante a 

efetivação de uma cultura organizacional integrativa que aproveite as diferenças de 

cada colaborador. É importante promover a integração dos colaboradores não só 

para saber lidar com as diferenças, mas, também, para trazer inovação para a 

companhia a partir de opiniões distintas e modos diversos de execução das 

atividades (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE E MODELO DE EXCELÊNCIA 

DA GESTÃO – FNQ, 2019). 

Alguns eventos como a inserção das mulheres no mercado de trabalho, 

as reivindicações do movimento negro e a inclusão de PCD visam inovação, 

criatividade, abertura de economia, permanência e aceitação do mercado, trazendo 

para as empresas uma melhor posição no mercado atual. Essas causas refletem no 

lado pessoal como valorização, respeito e motivação (FNQ, 2019). 

O estudo realizado pelo Instituto Ethos, em cooperação com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), mapeou grupos comumente 

discriminados na sociedade e no mercado de trabalho, mostrando que, nas 

empresas brasileiras analisadas, as mulheres com deficiência têm menor 

participação que os homens com deficiência. E quanto mais elevado é o nível 

hierárquico, maior é a exclusão das mulheres com deficiência, sugerindo uma dupla 

discriminação: de gênero e de deficiência (INSTITUTO ETHOS, 2016). 

A empresa que diz promover o respeito e a inclusão deve compreender a 

alteração da sua cultura organizacional, pois durante o cotidiano de trabalho não 

devem ser aceitos atos preconceituosos que realizem ou permitam comentários 

constrangendo a diferença do outro. É necessário respeitar as diferenças e trabalhar 

com empatia (FNQ, 2019). 

A falta de uma política de inclusão e  diversidade levou as Lojas 

Americanas a ser multada em R$ 11.300 milhões em danos coletivos por 

discriminação contra pessoas com deficiência. Os funcionários com deficiência eram 

obrigados a realizar tarefas não condizentes com suas habilidades e submetidos a 

https://blog.fnq.org.br/mulheres-na-gestao-quais-os-principais-desafios-enfrentados/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/diversidade-no-trabalho/


25 

 

 
 

assédio moral. Um trabalhador com deficiência nas pernas exercia a atividade 

diferente da qual havia sido contratado para fazer, e atuava descendo plataformas 

de descarga sem a ajuda de escadas, o que acarretou o agravamento de suas 

dores. Os funcionários nessas situações eram chamados de “preguiçosos” por seus 

superiores hierárquicos, o que se caracteriza como assédio moral. Tais práticas 

foram relatadas ao Ministério Público do Trabalho de Barueri entre os anos de 2016 

e 2018 (EXAME, 2019). 

Outros ambientes também precisam estar adaptados as necessidades 

das pessoas com deficiência como as escolas, vias públicas e áreas de lazer 

coletivo. Aliado aos ambientes adaptados, precisamos da informação de como usá-

los. Josemar Araújo, que é cego e professor de Direito, comenta que mesmo os 

ambientes adaptados trazem dificuldades as PCD visto que as pessoas não têm 

consciência do que é acessibilidade e acabam usando as adaptações para outras 

coisas (IBGE, 2017). 

Josemar cita o caso de um bar que usou as rampas de acessibilidade 

para colocar cadeiras e mesas; os alunos da universidade que conversam sobre o 

piso tátil que serve de guia para pessoa com deficiência visual sem saber a sua 

utilidade; e a falta de instrução e orientação de um segurança de banco que o 

direcionou ao balcão de atendimento como se falasse com alguém que possua visão 

e assim conseguisse identificar o que ele dizia, como aguardar a senha que estava 

em papel. Por fim, aponta que acessibilidade é muito mais que modificação de um 

ambiente, é uma problemática cultural (IBGE, 2017). 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência define que não pode existir 

barreira, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação 

social da pessoa. E que assim não interrompa “o gozo, a fruição e o exercício de 

seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à 

comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com 

segurança, entre outros como vias públicas, transportes, acesso tecnológico, 

LIBRAS, braile, áudio, adaptações, acompanhante profissional ou pessoal” (BRASIL, 

2015). 

A Escola Estadual de Ensino Profissionalizante (EEEP) Joaquim 

Nogueira, localizada em Fortaleza – CE, é uma das escolas que tenta construir a 

acessibilidade para seus alunos. Oferece o curso profissionalizante de LIBRAS, mas 
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reconhece que há falta de conhecimento e atenção sobre o ensino da Língua 

Brasileira de Sinais. Os alunos ouvintes têm como língua principal o Português, mas 

os surdos têm como língua principal a LIBRAS, porém o material didático usado 

ainda é o convencional, nem todos os professores têm conhecimento da língua de 

sinais e nem todos os cursos têm o ensino dessa língua. Ainda é falha a tentativa de 

oferecer ferramentas para inclusão plena e efetiva das pessoas com essa deficiência 

(DIÁRIO DO NORDESTE, 2019). 

Clébio Filho, que é surdo, conta que está cursando o 3º ano do ensino 

médio aos 22 anos por causa da falta de estrutura que enfrentou na rede 

educacional antes de chegar na Escola Joaquim Nogueira. “Não conseguia absorver 

as informações, a comunicação era muito difícil. A sociedade pensa que o surdo 

pode se adaptar a esse lugar, mas é difícil. É uma barreira", relata (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 2019). Atualmente Clébio conta com a oportunidade de ser estagiário 

de edição de vídeo no LEAD, local onde foram coletados os dados para conclusão 

desta pesquisa.  

É dever do Estado a criação, implementação e acompanhamento de 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida e aprimoramento; oferta de ensino da LIBRAS, 

do Sistema Braile e de uso de recursos de tecnologias assistivas, promovendo 

autonomia e participação dos estudantes. Também é dever da família, da 

comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa 

com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e 

discriminação; dar acesso em igualdade de condições, a jogos e a atividades 

recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar (BRASIL, 2015).  

Assim percebemos o cenário real do que tem acontecido no mercado de 

trabalho brasileiro quando abordada a integração dos profissionais portadores de 

deficiência. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo é caracterizado por uma abordagem qualitativa, de caráter 

exploratório e descritivo, e foi realizado com 16 PCD que trabalham no LEAD. A 

coleta dos dados ocorreu por meio de um questionário adaptado – apresentado em 

formato de texto e vídeo em LIBRAS – enviado como link por WhatsApp e por e-mail 

em novembro de 2019. Os respondentes deram sua opinião sobre o mercado de 

trabalho para PCD e a acessibilidade no local de trabalho. As respostas foram 

analisadas por meio de análise do conteúdo.  

 

3.1 Contexto investigado 

O Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação DELL (LEAD) foi 

criado em Fortaleza pela multinacional Dell Technologies em parceria com a 

Universidade Estadual do Ceará (UECE). Teve início em 2011 como Laboratório de 

Ensino e Educação a Distância, nome que deu origem a sigla LEAD que ainda é 

utilizada. No início o laboratório tinha intuito apenas de pesquisar e desenvolver as 

soluções de ensino à distância para pessoas com e sem deficiência. Oferecendo 

cursos gratuitos, profissionalizantes, certificados pela UECE e disponibilizados na 

plataforma de ensino a distância acessível. São oferecidos cursos de programação 

Java, Inglês básico, empreendedorismo e atendimento ao cliente, por exemplo. A 

plataforma pode ser acessada pelo site leadfortaleza.com.br (LEAD FORTALEZA, 

2019).  

Com aumento de escopo, o LEAD passou a ser chamado de Centro de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação DELL em 2019, e agora além da plataforma 

de ensino a distância acessível, pesquisa e desenvolve sistemas e equipamentos 

acessíveis, sempre com o objetivo de aumentar as oportunidades de 

empregabilidade de pessoas com deficiência no Brasil. 

Os projetos são trabalhados em diversas áreas. Existe o desenvolvimento 

de treinamentos em realidade aumentada para serem aplicados na fábrica da DELL 

para os funcionários com deficiência; dispositivos vestíveis, como mouse de cabeça 

que possibilita autonomia para tetraplégicos na navegação virtual; e um 

exoesqueleto, responsável por inserir pessoas com deficiência motora nos membros 

inferiores em postos de trabalho onde o colaborador precisa estar em pé para 

realizar suas atividades, entre outros projetos que estão em andamento. 

http://leadfortaleza.com.br/
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A equipe colaboradora é multidisciplinar, composta por pesquisadores, 

analistas de sistemas, analistas de testes de software, desenvolvedores, 

especialistas em acessibilidade, tradutores e intérpretes de LIBRAS, e pessoas com 

deficiência que realizam todos os testes de software, entre outros profissionais. O 

centro de pesquisa tem como lema o objetivo de mudar a realidade social e 

econômica do Brasil com uma educação acessível para todos por meio do 

desenvolvimento de tecnologias inovadoras para capacitação de pessoas com 

deficiência (LEAD FORTALEZA, 2019).  

Atualmente, conta com a participação de 159 pessoas, nas quais 47 são 

pessoas com deficiência, sendo elas divididas entre surdos, cegos, pessoas com 

deficiência física ou com deficiência múltipla. Dessas pessoas com deficiência 

apenas 16 participaram desta investigação. 

 

3.2 Caracterização da pesquisa 

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pois não tem como 

ponto focal a representatividade numérica. Aqui, o conhecimento do pesquisador é 

parcial e limitado, mas têm capacidade de produzir informações importantes para o 

ambiente de estudo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Além disso, esta abordagem foi 

escolhida por se tratar de um estudo que tem como objetivo levantar a percepções 

de indivíduos sobre uma determinada situação. 

Para Merleau-Ponty (1999), a percepção não é uma ciência e nem um 

ato, é uma tomada de posição deliberada. É o fundo sobre o qual todos os atos se 

destacam e ela é pressuposta por eles. Portanto não há verdade, mas há aquilo que 

nós percebemos, definindo a percepção como o acesso à verdade. A percepção 

interior é impossível sem percepção exterior. O mundo não é aquilo que pensamos, 

mas aquilo que vivemos. Podemos entender a percepção como sensação das 

experiências vividas pelo indivíduo em sua individualidade (MERLEAU-PONTY, 

1999). 

O estudo tem natureza exploratória e também envolveu levantamento 

bibliográfico. É o estudo mais adequado quando o tema escolhido é genérico e 

pretende-se esclarecer um problema, abrindo espaço para investigações mais 

amplas para posteriores pesquisas aprofundadas (GIL, 2008). Por ser realizada uma 

pesquisa sobre uma temática de pouco conhecimento acumulado, não permite a 
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geração de hipótese, mas propicia o aparecimento de hipóteses durante ou ao final 

da pesquisa (VERGARA, 1998). A pesquisa também se encaixa no tipo descritiva, 

com finalidade de descrição e compreensão de um determinado grupo social, 

proporcionando visão geral do problema estudado (GIL, 2008).  

A análise dos dados foi realizada por meio da técnica de análise do 

conteúdo (FRANCO, 2005). Foram escolhidas categorias temáticas a partir da 

literatura utilizada; os depoimentos foram agrupados de acordo com os temas: PCD 

e mercado de trabalho, acessibilidade no ambiente de trabalho e outros temas de 

interesse. 

 

3.3 Instrumento de coleta  

Os dados foram coletados por meio de um questionário online adaptado, 

criado no aplicativo Google Forms, com perguntas abertas e fechadas, que eram 

apresentadas em texto e vídeo em LIBRAS (para facilitar o entendimento dos 

respondentes com deficiência auditiva). A tradução do texto para vídeos em LIBRAS 

foi realizada pelo intérprete Randson Gomes, que trabalha como tradutor e intérprete 

no centro de pesquisa aqui investigado. A edição dos vídeos para anexação no 

questionário foi realizada pelo editor de vídeos Caio Marques, que também trabalha 

no cento de pesquisa. 

A coleta ocorreu no período de 06 a 09 de novembro de 2019. O link do 

formulário foi enviado em dois convites por e-mail e em 19 mensagens pelo 

aplicativo WhatsApp. Dos 21 convites enviados, foram obtidas 16 respostas. Os 

respondentes não foram identificados.  

A construção das questões teve que ser feita com atenção para atender 

também a leitura feita pelas pessoas com deficiência visual que utilizam aplicativo de 

leitura, necessitando de texto sem ambiguidade, erros de concordância ou erros 

ortográficos da língua Portuguesa. 

As questões foram baseadas na literatura – mercado de trabalho para 

PCD, acessibilidade e inclusão. As perguntas sobre acessibilidade no ambiente de 

trabalho são provenientes de Sassaki (2006).  
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4 ANÁLISE E RESULTADOS 

Neste tópico, são apresentadas as análises das respostas e os resultados 

da pesquisa. As análises foram feitas a partir das categorias temáticas 

preestabelecida na revisão da literatura: foram definidos os temas – mercado de 

trabalho (percepção geral sobre o mercado e o LEAD) e acessibilidade; em seguida, 

as respostas foram analisadas conforme a discussão teórica elaborada; os 

resultados são apresentados de forma comentada e resumidos em quadros. 

 

4.1 Perfil dos respondentes 

A amostra foi composta por 16 respondentes, sendo cinco mulheres e 11 

homens. Dentre eles, um colaborador portador de deficiência visual que atua como 

assistente técnico de testes de acessibilidade de aplicativos/páginas web; seis com 

deficiência física e oito surdos, todos atuantes como assistentes técnicos de teste de 

softwares. Também participou um colaborador surdo que faz parte da equipe de 

produção de conteúdo e edição de vídeos em LIBRAS.  

Quadro 6 – Perfil dos respondentes 

Respondente Idade Deficiência Escolaridade Função na empresa 

1 21 Auditiva Ensino Superior Incompleto Editor de vídeo 

2 33 Auditiva Ensino Superior Completo 
Assistente técnico de teste de 

softwares 

3 33 Auditiva Ensino Superior Completo 
Assistente técnico de teste de 

softwares 

4 33 Auditiva Ensino Superior Completo 
Assistente técnico de teste de 

softwares 

5 34 Visual Ensino Superior Completo 
Assistente técnico de testes de 

acessibilidade de 
aplicativos/páginas web 

6 35 Física Pós-Graduação Incompleta 
Assistente técnico de teste de 

softwares 

7 36 Auditiva Pós-Graduação Completa 
Assistente técnico de teste de 

softwares 

8 36 Física Pós-Graduação Incompleta 
Assistente técnico de teste de 

softwares 

9 36 Auditiva Ensino Superior Completo 
Assistente técnico de teste de 

softwares 

10 37 Auditiva Ensino Médio Completo 
Assistente técnico de teste de 

softwares 

11 37 Auditiva Ensino Médio Completo Assistente técnico de teste de 
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softwares 

12 40 Física Ensino Superior Completo 
Assistente técnico de teste de 

softwares 

13 43 Física Ensino Médio Completo 
Assistente técnico de teste de 

softwares 

14 47 Física Ensino Médio Completo Assistente técnico de teste de 
softwares 

15 50 Auditiva Pós-Graduação Incompleta Assistente técnico de teste de 
softwares 

16 51 Física Ensino Médio Completo Assistente técnico de teste de 
softwares 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Dos respondentes, 12 têm deficiência congênita (desde que nasceu) e um 

dos motivos é como consequência da rubéola contraída pela mãe durante a 

gravidez. Os outros quatro ficaram com a deficiência no início da vida, entre 1 e 4 

anos de idade. É relevante mencionar, como Barreto, Alves e Morais (2012), que a 

percepção da acessibilidade para as pessoas que já nasceram com uma deficiência 

é diferente daquelas que adquiriram ao longo da vida. Pessoas com deficiência 

congênita experimentam as adequações e adaptações dos ambientes desde cedo, 

adaptando-se com mais facilidade aos novos ambientes na fase adulta. Já as 

pessoas que adquiriram a deficiência ao longo do tempo, podem encontrar mais de 

dificuldades para adequar-se as adaptações do ambiente de trabalho, pois estão 

numa fase de aprendizagem (BARRETO; ALVES; MORAIS, 2012). 

Observa-se que há possível ausência de padrão relacionado à idade e 

diversidade, dado que tivemos um respondente com 21 anos de idade, 11 com faixa 

etária entre 30 e 40 anos, e quatro com mais de 40 anos. Já que no cenário do 

mercado de trabalho atual as empresas tendem a preferir pessoas mais jovens em 

detrimento de pessoas com mais idade, por receio da solicitação altos salários por 

sêniores, a possível falta de domínio das novas tecnologias ou adaptação ao modelo 

e cultura da empresa (GLOBO, 2019). 

Em questão de nível de escolaridade, dez respondentes têm ensino 

superior completo e/ou pós-graduação, mostrando que mesmo com deficiência 

essas pessoas conseguiram prosseguir nos estudos, superando os obstáculos e 

falta de estrutura das instituições de ensino. Isso pode ser entendido como 

progresso das políticas de inclusão desenvolvidas pelo Estado, do apoio da família, 

da adequação da comunidade escolar e do entendimento da sociedade sobre a 
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importância da inclusão educacional. Motta Júnior et al. (2012) mostraram que uma 

das barreiras é o baixo nível de escolaridade. A possibilidade de ter acesso à 

educação é um fator significativo, visto que ter qualificação profissional favorece a 

entrada no mercado de trabalho.  

 

4.2 Dificuldades de acesso encontradas pelas PCD no mercado de trabalho 

Sabendo-se que os seres humanos vêm o trabalho como parte essencial 

de sua existência (DUARTE; CORRÊA; BUENO, 2018) e que o acesso ao mercado 

formal ainda é limitado para esses indivíduos, estudar a inclusão das PCD no 

mercado de trabalho torna-se uma questão importante. 

Na percepção dos respondentes, a quantidade de pessoas com 

deficiência que estão empregadas ainda não é suficiente para representar a 

quantidade de pessoas com deficiência que existem. Hoje, conseguem ver avanços, 

pois as empresas estão tomando consciência da necessidade de haver inclusão das 

PCD no mercado de trabalho. Além disso, percebem que deve haver um esforço 

conjunto de pessoas, empresas e governo para efetivar a participação de PCD no 

mercado de trabalho. Este resultado está de acordo com o sugerido por Santos et al. 

(2016), que sugerem a necessidade de ações conjuntas entre governos, empresas e 

sociedade no processo de inclusão de PCD no mercado de trabalho. A seguir, são 

apresentados alguns depoimentos: 

“Falta de cumprimento/fiscalização da Lei de cotas; falha na formação dos 

profissionais de Recursos Humanos em conhecer as capacidades laborais das 

diversas categorias de PcD; ausência de ações efetivas dos órgãos públicos que 

intermedeiam vagas de emprego (entre candidatos e empresas) em realizar o 

correto levantamento das funções utilizando PcD (e não funcionários de escritório 

sem deficiência e sem experiência) além de não realizarem eventos de 

sensibilização nas empresas sobre profissionais PcD; formação técnica de PcD é um 

problema que atinge uma parcela dessa população (isso é usado como a principal 

desculpa pelas empresas para não cumprimento da Lei de cotas)” (Respondente 3). 

“A participação do deficiente no mercado de trabalho era difícil por conta 

da falta de acessibilidade. Acontecia da pessoa ficar em casa ser ter condições de 

trabalhar, mas agora está ocorrendo uma expansão das empresas para incluir os 

deficientes no mercado de trabalho” (Respondente 1). 
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Os respondentes relatam que, mesmo sem exercerem atividades nas 

suas áreas de formação, a empresa aproveita seu potencial nas funções que 

exercem – relatam que a empresa proporciona atividades desafiadoras, que os 

ajudam a aprender com e a ajudar os demais colegas. Um dos respondentes 

acrescenta que, quando começou a trabalhar, a vaga que ocupava não era 

relacionada com o seu perfil de deficiência, mas depois conseguiu atividade que lhe 

causa realização profissional. Isso mostra que há evidências de que a empresa 

desenvolve a capacidade de trabalho da PCD, favorecendo a inclusão no ambiente 

de trabalho, conforme indicado por Brunstein e Serrano (2008). 

  “Estar aqui (no LEAD) é uma oportunidade para mostrar que o PCD é 

capaz de trabalhar!”. (Respondente 7). 

Um dos pontos mais abordados nas respostas, taxado como falha de 

acessibilidade, é a falta de conhecimento de LIBRAS pelas pessoas ouvintes: 

atendentes de pontos comerciais, professores, família, colegas de trabalho. O que 

torna a comunicação complicada em diversas situações e acabam causando a 

impressão de que o surdo não consegue dialogar normalmente. Pode-se dizer que, 

na empresa, há acessibilidade em suas diferentes formas (SASSAKI, 2006), mas os 

respondentes relatam que a sociedade em geral ainda precisa se preparar para a 

inclusão de PCD. 

 

4.3 Percepção sobre o ambiente de trabalho no LEAD 

Quando questionados sobre inclusão, todos os respondentes admitiram 

sentir-se incluído no ambiente de trabalho. Um dos depoimentos constatou: “Me 

sinto totalmente incluído. Consigo sinalizar (LIBRAS) livremente e interagir com os 

demais sem precisar ter que mudar minha forma de se expressar” (respondente 1). 

Outros apontaram que os gestores se preocupam em oferecer o bem-estar em 

primeiro lugar e os recursos humanos e tecnológicos necessários para realizar todas 

as atividades do trabalho: “as confraternizações são pensadas para que todos 

tenham acesso” (respondente 12). Assim, a adaptação do ambiente faz com que os 

profissionais tenham autonomia e se sintam incluídos, conforme apontado por 

Campos, Vasconcellos e Kruglianskas (20013) e Sassaki (2006). 
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Os funcionários têm um bom relacionamento uns com os outros, 

independente das deficiências. Todos são tratados de maneira igualitária. Mas 

alguns pontos ainda podem melhorar. Nem todos os funcionários ouvintes sabem se 

comunicar em LIBRAS, e se aprendessem ajudaria muito na interação e inclusão 

dos surdos, por exemplo. Neste caso, conforme sugerido por Nambu (2003), é 

preciso derrubar todas as barreiras existentes para que os profissionais com 

deficiência se sintam autônomos e livres.  

A empresa tem ações de integração, resultando em melhor 

relacionamento e valorização dos funcionários. Existe troca de experiências, que 

auxiliam no desenvolvimento pessoal e profissional, deixando o ambiente mais 

colaborativo e unificado.  

 

4.4 Acessibilidade 

A acessibilidade do ambiente, de forma geral, foi bem avaliada por todos, 

contando que há a presença de intérpretes sempre disponíveis para surdos, rampas 

de acesso para cadeirantes e elevadores, piso tátil, placas com sinalização em braile 

para cegos e banheiros adaptados para cadeirantes. Os equipamentos de 

informática utilizados são adaptados para que pessoas com ou sem deficiência 

possam utilizar, e também têm os softwares e acessórios necessários, como o leitor 

e teclado em braile para os cegos.  

Um ponto sobre o ambiente foi observado como negativo e de suma 

importância. O LEAD é localizado no 19° andar de um prédio comercial, possui 

elevadores e saídas de emergência (escadas) caso ocorra algum contratempo, mas 

esse tipo de saída não é adequada para pessoa com deficiências físicas e cegos, 

pois eles têm dificuldade ou impedimento total para descê-las. Para garantir todos os 

parâmetros de acessibilidade, a empresa precisa trabalhar em conjunto com os 

demais (neste caso, o prédio comercial no qual está localizada), conforme apontado 

por Brunstein e Serrano (2008). 

Todos os colaboradores passam por integração e interação com os 

demais. Assim o ambiente é colaborativo de forma natural, onde todos se ajudam. 

Esse ponto foi enfatizado no estudo de Carvalho-Freitas et al. (2010) como 

necessário para que ocorra a acessibilidade e inclusão partindo dos gestores e 

disseminando para os demais colaboradores. 
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No quesito processo seletivo acessível, a maioria respondeu de forma 

positiva alegando ter tido entrevista acompanhada por intérprete de LIBRAS, no 

caso dos surdos. As pessoas com deficiência física responderam que não 

precisaram de adaptações. E apenas um surdo não teve presença de intérprete 

durante a entrevista, tendo que se comunicar por leitura labial e oralização. Isso 

mostra que o LEAD parece superar a barreira de empresas que sequer conseguem 

realizar o processo de recrutamento e seleção desses profissionais, conforme 

apontado por Santos et al. (2019). 

No roteiro, foi apresentado o quadro de Sassaki (2006), definindo a 

acessibilidade voltada ao ambiente de trabalho com adaptações necessárias para 

que o profissional com deficiência possa desenvolver suas atividades com 

autonomia e integração com os demais funcionários da empresa. Cada tipo recebeu 

uma nota de 1 (indicando ter pouca acessibilidade no ambiente) a 5 (indicando ter 

muita acessibilidade no ambiente). A seguir, são apresentados os tipos de 

acessibilidade no ambiente de trabalho e a avaliação que os respondentes fizeram 

sobre o LEAD. Os quadros apresentam as justificativas para as notas dadas.  
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I. Arquitetônica: Sem barreiras ambientais físicas, no interior e no 

entorno dos escritórios e fábricas e nos meios de transporte coletivo 

utilizados pelas empresas para seus funcionários. 

Quadro 7 – Acessibilidade arquitetônica 

Nota Motivo Quantidade 
de respostas 

1 

A empresa não oferece transporte coletivo e quem usa esse tipo de transporte 
se prejudica, pois as paradas de ônibus são longes do prédio.  

O prédio não oferece estacionamento gratuito então quem utiliza veículo 
próprio precisa estacionar nas ruas o que fica longe e não tem vaga exclusiva 
para pessoas com deficiência.  

 

 

2 

2 Nota não assinalada pelos respondentes. 0 

3 Motivos não expressados pelos respondentes. 2 

4 
No entorno do prédio, ainda existem algumas barreiras e nas salas do LEAD 
poderiam ter menos divisórias de parede, pois facilitaria a movimentação no 
ambiente do trabalho. 

 

7 

5 Satisfeitos com a estrutura oferecida pela empresa. 5 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A nota mais assinalada foi a de número 4, próxima da indicação de muita 

acessibilidade, mas a satisfação não foi total para todos os colaboradores.  

Podemos afirmar que a ausência de barreiras físicas no ambiente ainda é 

falha, devendo as empresas estar em contínua adaptação dos ambientes à medida 

que identifica esses empecilhos por relatos de seus colaboradores, e assim as PCD 

possam se locomover com segurança e facilidade, ganhando autonomia e satisfação 

no seu ambiente de trabalho.  

Essa constante adaptação converge com a prescrição do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, que determina que ambientes de uso público ou privados de uso 

coletivo não podem ter impedimentos que obstruam a participação plena e efetiva 

das pessoas. Tendo as pessoas com deficiência direito a igualdade de condições 

com as demais pessoas (BRASIL, 2015). 
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II. Comunicacional: Sem barreiras na comunicação interpessoal (face-a-

face, língua de sinais, linguagem corporal, linguagem gestual, etc.), 

na comunicação escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila, etc., 

incluindo textos em braile, textos com letras ampliadas para quem 

tem baixa visão, notebook e outras tecnologias assistivas para 

comunicar) e na comunicação virtual (acessibilidade digital). 

 

Quadro 8 – Acessibilidade comunicacional 

Nota Motivo Quantidade 
de respostas 

1 Nota não assinalada pelos respondentes. 0 

2 Nota não assinalada pelos respondentes. 0 

3 Temos uma boa comunicação interpessoal, mas não temos muitos materiais 
adaptados. 

2 

4 Não temos materiais com textos em braile.  5 

5 Sentimos a comunicação expandida para todos. Temos ajuda do intérprete 
com a explicação em Libras, áudio descrição para os cegos e verbalização 
para os demais.  

9 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Mais da metade dos respondentes sente-se agradada com as formas de 

comunicação no ambiente de trabalho. Mas o fato abordado por um respondente 

com deficiência física, que diz sentir falta de materiais de texto em braile, nos mostra 

que alguns recursos não são compartilhados ou informados para todos. Outro 

respondente com deficiência visual não demonstrou ter essa dificuldade na 

comunicação, visto que tem disponível para uso no ambiente de trabalho tecnologias 

assistivas para cegos, ou pessoas com baixa visão, como aplicativo de leitura, 

ampliação de letras e contraste de cores nas telas, placas de sinalização em braile, 

teclado em braile e áudio descrição das imagens divulgadas pelo endomarketing em 

meios eletrônicos da empresa. 

Assim, vemos que falta difundir a informação de utilização de alguns 

recursos, explicando para todos a necessidade ou não da utilização dos recursos 

existentes. A interpretação de algumas barreiras pode ocorrer por falta de 

informação (TOLDRÁ; MARQUE; BRUNELLO, 2010), por isso vemos a importância 

da aplicação de ações de socialização nas empresas, promovendo conhecimento 

aos demais funcionários (CARVALHO-FREITAS et al., 2010; INSTITUTO ETHOS, 

2002). 
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Vale salientar que materiais impressos com texto em braile não são 

essenciais para o trabalho desenvolvido por eles no LEAD, pois todos os testes e 

edições de vídeos são feitos em equipamentos eletrônicos, dispensando o uso de 

papel. 

 

III. Metodológica: Sem barreiras nos métodos e técnicas de trabalho 

(métodos e técnicas de treinamento e desenvolvimento de recursos 

humanos, execução de tarefas, ergonomia, novos conceitos de 

fluxograma, empoderamento, etc.). 

Quadro 9 – Acessibilidade metodológica 

Nota Motivo Quantidade 
de respostas 

1 Nota não assinalada pelos respondentes. 0 

2 Em questão de ergonomia, sinto falta de cadeiras novas e apoio para os pés. 1 

3 Nota não assinalada pelos respondentes. 0 

4 Precisa melhorar as estratégias. 5 

5 A plataforma utilizada para execução das tarefas é excelente. 10 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A acessibilidade metodológica foi contestada no quesito ergonômico, pois 

para algumas pessoas as cadeiras causam desconforto e não ter apoio para pôr os 

pés também.  

Segundo a Norma Regulamentadora da ergonomia, norma nº 117.000-7, 

as empresas devem proporcionar segurança e conforto para deixar o ambiente 

propício ao bem-estar e performance efetiva das atividades do trabalho. Para as 

atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, o posto de trabalho 

deve ser planejado ou adaptado sob parâmetros que permitam a adaptação das 

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. 

Mobiliário como mesas e cadeiras devem ter altura ajustável à estatura do 

trabalhador e à natureza da função exercida. As cadeiras devem ter base do assento 

confortável, borda frontal arredondada e encosto com forma levemente adaptada ao 

corpo para proteção da região lombar. Para as atividades em posição sentada, 

poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do 

trabalhador, de acordo com a análise ergonômica do trabalho (BRASIL, 2018).  
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No geral, os respondentes comentaram que ao decorrer do tempo as 

barreiras metodológicas foram sendo aprimoradas de acordo com as necessidades 

apresentadas pelos usuários. Consideraram ainda a importância da continuidade 

dessas adaptações, pois auxiliam no desempenho das atividades do trabalho.  

 

IV. Instrumental: Sem barreiras nos fundamentos e utensílios de 

trabalho (ferramentas, máquinas, equipamentos, lápis, caneta, 

teclado de computador, etc.). 

Quadro 10 – Acessibilidade instrumental 

Nota Motivo Quantidade 
de respostas 

1 Nota não assinalada pelos respondentes. 0 

2 Nota não assinalada pelos respondentes. 0 

3 São cedidos apenas os computadores. Não usamos outros materiais. 4 

4 A empresa poderia disponibilizar alguns materiais como caderno e caneta 
para os funcionários PCD.  

5 

5 Não identificamos essa barreira. 7 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como mencionado nas respostas anteriores, a empresa disponibiliza 

equipamento eletrônicos com todas as adaptações necessárias. Material básico 

como lápis, papel e caneta não são disponibilizados com maior destaque, pois não 

são itens rotulados como indispensáveis para a atividade do trabalho. Esse tipo de 

material não é essencial para o trabalho desenvolvido pelos respondentes, pois são 

feitos em equipamentos eletrônicos, dispensando o uso de papel. Já para outros 

setores da empresa, o uso desse material é primordial para o desenvolvimento das 

atividades, como no setor de processos administrativo, que lida com a elaboração de 

documentos impressos diariamente. 

Contudo, a expressão desse desejo de usar esse tipo de material pelos 

PCD pode ser avaliada pela empresa, pois pode de alguma forma complementar o 

auxílio instrumental fundamental para a realização das atividades desses 

funcionários. 
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V. Programática: Sem barreiras invisíveis embutidas em políticas (leis, 

decretos, portarias, resoluções, ordens de serviço, regulamento, 

etc.). 

Quadro 11 – Acessibilidade programática 

Nota Motivo Quantidade 
de respostas 

1 Nota não assinalada pelos respondentes. 0 

2 Nota não assinalada pelos respondentes. 0 

3 Não temos conhecimentos sobre leis ou regras que regem a empresa. 2 

4 A empresa acata aos grupos de luta pelos direitos dos deficientes. 6 

5 Bom, mas não tenho conhecimentos sobre leis ou regras que regem a 
empresa, como sobre o ponto de acesso eletrônico. 

8 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Neste quesito, os respondentes demonstraram estar satisfeitos ou muito 

satisfeitos. No entanto, houve indicação de não conhecimentos de políticas da 

empresa. Esse resultado pode ter dois significados: os profissionais com deficiência 

não enxergam barreiras programáticas na empresa; por outro lado, podem não ter 

entendido a questão. 
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VI. Atitudinal: Sem preconceitos, estigmas, estereótipos e 

discriminações, como resultado de programas e práticas de 

sensibilização e conscientização dos trabalhadores em geral e da 

convivência na diversidade humana nos locais de trabalho. 

 

Quadro 12 – Acessibilidade atitudinal 

Nota Motivo Quantidade 
de respostas 

1 Às vezes, ainda ocorre preconceito com os funcionários que muitas vezes não 
conhecemos por falta de apresentação. 

1 

2 Nota não assinalada pelos respondentes. 0 

3 Motivos não expressados pelos respondentes. 1 

4 Motivos não expressados pelos respondentes. 3 

5 Além de o grupo ser composto por alta diversidade de pessoas, há programas 
anuais de conscientização sobre as questões da diversidade e inclusão. 

11 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nas organizações, as pessoas com deficiência ainda enfrentam 

preconceito (BEZERRA; VIEIRA, 2012) e, na maioria das vezes, isso acontece por 

falta de informação (TOLDRÁ; MARQUE; BRUNELLO, 2010). Apesar de 14 pessoas 

terem assinalado acessibilidade atitudinal com notas indicativas de muita 

acessibilidade, uma pessoa expressou opinião de forma contrária, mencionando que 

existe preconceito quando os funcionários não se conhecem, e outra não quis 

comentar. 

Esse caso pode ter ocorrido de forma isolada ou por algum funcionário 

novo que ainda não tinha passado pelo processo de adaptação e conscientização. 

De qualquer forma, este relato merece atenção da empresa para entender o que 

pode ter acontecido e, se necessário, tomar decisões cabíveis para que não torne a 

acontecer, dando apoio moral e psicológico a quem possa ter sofrido qualquer forma 

de preconceito. 

A empresa que discursa promover o respeito e a inclusão deve 

compreender a alteração da sua cultura organizacional, fazendo acompanhamento 

diário para que não aconteçam atos preconceituosos realizando ou permitindo 

comentários constrangendo a diferença do outro (FNQ, 2019). 
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4.6 Melhorias propostas 

Como melhorias, os respondentes sugeriram diferentes ações, conforme 

apresentadas a seguir: 

 

I. Arquitetura: Modificações internas como salas com menos divisórias de 

paredes para simplificar a locomoção de cegos e cadeirantes. E um 

trabalho conjunto entre empresa, prédio comercial e prefeitura da cidade 

que possa auxiliar nos parâmetros de acessibilidade no ambiente externo, 

facilitando acesso aos pontos de transporte coletivo e liberação de vagas 

nas ruas que sejam exclusivas para pessoas com deficiência. 

 

II. Comunicação: Intensificar as oficinas de LIBRAS, que já são oferecidas 

pela empresa para todos os funcionários, para que todos possam evoluir 

com as linguagens e melhor interagir com os funcionários surdos do 

LEAD; sinalização de horário e em elevadores. 

“Pode ser com oficina para os ouvintes que não sabe libras ou um alarme visual 

para avisar aos surdos dos horários e dentro dos elevadores caso aconteça de um 

surdo ficar preso” (Respondente 3).  

 

III. Desenvolvimento e inclusão: Acompanhamento dos profissionais com 

deficiência para monitorias em aspectos de inclusão de desenvolvimento; 

ampliar a diversidade de profissionais com deficiência. 

“Analisar a capacidade individual, e histórico de evolução dos funcionários e ver o 

que foi oferecido em questões de inclusão profissional nas áreas do projeto como 

todo desde o seu início” (Respondente 4).  

 

No geral, os respondentes acreditam que o ambiente de trabalho é 

acessível e inclusivo. Consideram-se valorizados pela empresa e demais 

profissionais pelo trabalho por eles exercido. É unânime o gosto por trabalhar na 

empresa, mas enxergam e apresentam melhorias que agregam na acessibilidade 

para os profissionais com deficiência. 
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5 CONCLUSÃO 

Este trabalho tinha o objetivo de compreender a percepção dos 

colaboradores com deficiência do LEAD sobre acessibilidade do ambiente de 

trabalho. Para isso, foi realizado um levantamento na literatura sobre PCD e o 

mercado de trabalho, incluindo os conceitos de acessibilidade e inclusão. Realizou-

se uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, com 16 

profissionais com deficiência que trabalham no LEAD; os dados foram analisados 

por meio de análise de conteúdo baseada nas categorias temáticas 

preestabelecidas na literatura. 

Observou-se que os profissionais com deficiência que trabalham no LEAD 

têm, em sua maioria, ensino superior completo ou pós-graduação e realizam 

trabalhos de teste de software. Não foi observada predominância de uma 

determinada faixa etária, pois há profissionais com 21 anos e outros com mais de 40 

anos de idade. Desta forma, alcançou-se o primeiro objetivo específico: identificar o 

perfil das pessoas com deficiência que trabalham no LEAD. 

Os respondentes evidenciaram a presença de intérpretes de LIBRAS para 

facilitar a comunicação das pessoas com deficiência auditiva; a existência de 

rampas de acesso e banheiros adaptados para cadeirantes; adaptação dos 

equipamentos de informática (teclado em braile) e softwares. Por outro lado, 

sinalizaram que as saídas de emergência não são adaptadas para PCD, pois são 

escadas e a sala de trabalho fica localizada no 19º andar de um prédio. Também 

demonstraram estar satisfeitos em relação à interação com os demais colegas, 

indicando acessibilidade atitudinal. Desta forma, foram identificados quais os 

recursos que promovem a acessibilidade neste ambiente de trabalho (segundo 

objetivo específico). 

Em relação ao terceiro objetivo específico – analisar a percepção sobre o 

trabalho que desenvolvem no LEAD – percebeu-se que os profissionais se vêm 

como peça fundamental na empresa; relatam que ajudam os colegas e também são 

ajudados por eles. Os respondentes apontaram que gostam do trabalho que 

desenvolvem e que têm atividades desafiadoras. 

Por fim, foram identificadas as principais dificuldades de acesso 

encontradas pelas PCD no ambiente de trabalho do LEAD (quarto objetivo 

específico). Dentre elas, está a dificuldade de se comunicar com novos profissionais 
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que chegam à empresa (sugestão de intensificação de integração e oficinas 

contínuas de LIBRAS) e a comunicação com pessoas que trabalham no mesmo 

prédio comercial, mas que não são da equipe do LEAD. 

Desta forma, conclui-se que o LEAD pode ser caracterizado por um 

ambiente de trabalho acessível (em diferentes dimensões) para o profissional com 

deficiência. Por se tratar de um projeto que tem como objetivo “ampliar estudos e 

pesquisas a fim de apresentar soluções e tecnologias de ensino a distância para 

pessoas com deficiência no Brasil”, o LEAD incorpora uma cultura acolhedora para 

PCD, além de oferecer funções importantes para esses profissionais. Assim, pode 

ser um exemplo para empresas que querem tornar o ambiente mais acessível e 

inclusivo para as PCD. 

Uma limitação deste estudo é o fato de a autora trabalhar na área 

administrativa do LEAD, o que pode ter inibido algumas respostas. Além disso, é 

importante ressaltar que esta pesquisa é exploratória e os resultados não podem ser 

generalizados para o universo de PCD que não trabalham no LEAD.  

Para pesquisas futuras, sugere-se o desenvolvimento de um estudo mais 

aprofundado com profissionais com deficiência, considerando o modelo de Brustein 

e Serrano (2008) para análise. O estudo citado fala da inclusão sob a perceptiva dos 

diferentes atores e oferece um quadro de práticas e implicações da inclusão para 

PCD, gestores e empresas. Um estudo de caso que envolvesse a percepção de 

PCD, gestores e demais funcionários poderia trazer novas ideias por trazer 

diferentes pontos de vista da situação. 
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APÊNDICE A - Roteiro utilizado na coleta de dados 

 

Olá. 

Esta pesquisa busca analisar a percepção de pessoas com deficiência (PCD) sobre a acessibilidade 

no ambiente de trabalho. Trata-se de um trabalho de conclusão do curso de Administração de 

Empresas da Universidade Federal do Ceará. 

Os dados coletados serão analisados em sigilo, sem identificação dos respondentes, e não serão 

disponibilizados para outros fins. Lembre-se de que não existem respostas certas ou erradas.  

Obrigada pela sua participação. 

 

Perfil do respondente 

1. Qual sua idade? ______ 

 

2. Você é do sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino   (   ) Prefiro não responder 

 

3. Qual sua formação escolar? 

(   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Ensino superior completo 

(   ) Pós-graduação incompleta 

(   ) Pós-graduação completa 

 

4. Qual seu tipo de deficiência?  

(   ) Auditiva 

(   ) Mental 

(   ) Múltipla 

(   ) Física 

(   ) Visual 

 

5. Quando adquiriu esta deficiência? 

( ) Desde que nasceu 

( ) Ao longo do tempo. Como? ________________ 

 

6. Qual sua função na empresa? __________________ 
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Mercado de trabalho 

1) Como você avalia a participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? 

2) Quais são as principais dificuldades de PCD para entrar no mercado de trabalho? 

3) Você acha que as empresas têm buscado ampliar a participação de PCD no quadro de 
funcionários? Por quê? 

 

Acessibilidade no LEAD 

4) Como você veio trabalhar no LEAD? 

5) O seu processo seletivo foi adaptado? (Se a resposta for sim, pedir para explicar). 

6) Você considera o ambiente de trabalho do LEAD acessível? Por quê? 

7) A seguir, será apresentado um quadro com as definições de acessibilidade no ambiente de 
trabalho.   

Arquitetônica 
Sem barreiras ambientais físicas, no interior e no entorno dos escritórios e 
fábricas e nos meios de transporte coletivo utilizados pelas empresas para 
seus funcionários. 

Comunicacional 

Sem barreiras na comunicação interpessoal (face-a-face, língua de sinais, 
linguagem corporal, linguagem gestual, etc.), na comunicação escrita (jornal, 
revista, livro, carta, apostila, etc., incluindo textos em braile, textos com letras 
ampliadas para quem tem baixa visão, notebook e outras tecnologias 
assistivas para comunicar) e na comunicação virtual (acessibilidade digital). 

Metodológica 
Sem barreiras nos métodos e técnicas de trabalho (métodos e técnicas de 
treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, execução de tarefas, 
ergonomia, novos conceitos de fluxograma, empoderamento, etc.) 

Instrumental 
Sem barreiras nos fundamentos e utensílios de trabalho (ferramentas, 
máquinas, equipamentos, lápis, caneta, teclado de computador, etc.). 

Programática 
Sem barreiras invisíveis embutidas em políticas (leis, decretos, portarias, 
resoluções, ordens de serviço, regulamento, etc.). 

Atitudinal 

Sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações, como resultado 
de programas e práticas de sensibilização e conscientização dos 
trabalhadores em geral e da convivência na diversidade humana nos locais 
de trabalho. 

 

Considerando-se as definições de acessibilidade apresentadas acima, indique o grau de cada um dos 
tipos de acessibilidade no LEAD (“1” significa pouca acessibilidade e “5” indica muita acessibilidade).  

Acessibilidade arquitetônica: ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

Acessibilidade comunicacional: ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

Acessibilidade metodológica: ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

Acessibilidade instrumental: ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

Acessibilidade programática: ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

Acessibilidade atitudinal: ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

(Pedir para explicar as notas em cada item) 

  

8) Você se sente incluído no seu ambiente de trabalho? (Pedir para explicar) 
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9) Você acha que o seu trabalho tem o mesmo significado que o trabalho dos demais funcionários do 
LEAD? 

10) Você acha que é tratado de maneira diferente dos demais funcionários? (Pedir para explicar) 

11) Você acha que o LEAD aproveita todo o seu potencial? 

12) Que dificuldades você encontra no seu ambiente de trabalho? (Pedir para explicar) 

13) Como você se sente no seu ambiente de trabalho? 

 

Melhorias e outros comentários 

14) Como você acha que o LEAD poderia melhorar para tornar o ambiente mais inclusivo? 

15) Você tem algum comentário ou sugestão a realizar que não foi contemplado nas questões 
anteriores? 

 

Obrigada pela colaboração! 

Deseja ter acesso à versão digital da monografia defendida? Deixe seu e-mail. 

Lembre-se que esse trabalho é exclusivo da aluna Thais Almeida, não tendo relação com a empresa 

citada.  
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APÊNDICE B - Roteiro com vídeo em LIBRAS 
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APÊNDICE C - Autorização de uso do nome da empresa 

 

 


