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A preocupação no cumprimento da Lei de Cotas para as pessoas com deficiência no 

Brasil, e a intenção de ter norteadores de conduta para redefinir eficácia de resultados, 

garantindo boa comunicação e manutenção da imagem da empresa que respeita o 

cidadão, tem orientado estudos no sentido de aprofundar a compreensão e aplicação das 

diversas formas de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.  

Esta preocupação tem início já no processo de escolha de seus colaboradores, pois desde 

este momento a empresa traduz uma série de indicativos que influenciam diretamente na 

sua “sustentabilidade”, pois deixa claro, seus ideais de mercado associado a 

desenvolvimento, participação e responsabilidade social. 

Este estudo teve o objetivo de verificar qual é a aceitação da pessoa com 

deficiência no Processo Seletivo de cargos gerenciais. Foi realizada uma pesquisa de 

caráter exploratório. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista semi-

estruturada, realizada com oito profissionais de três diferentes empresas, pertencentes 

aos ramos de varejo, comércio e indústria. A aplicação da pesquisa aconteceu no espaço 

físico de uma consultoria de recrutamento. Criou-se um modelo de briefing contendo as 

perguntas desejadas e incluíram-se, naturalmente, as questões com as demais perguntas 

de informações que são realizadas habitualmente. Os resultados indicaram que a 

aceitação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho está atrelada ao 

cumprimento da Lei de Cotas nº 8.213/91, causando uma falsa sensação de aceitação e 

receptividade de profissionais com deficiência, o cumprimento das exigências feitas, 

torna-se a meta a ser atingida.  Algumas empresas julgam que a adaptação da pessoa 

com deficiência física pode ser mais fácil no ambiente corporativo, dado a possibilidade 

de adaptação do espaço arquitetônico. Enquanto que, a adaptação da pessoa com 

deficiência visual e auditiva é vista como complexa e assustadora por explicitar a 

necessidade de atenção aos aspectos relacionais diários. Ainda há uma falta de 

informação significativa quando se refere à deficiência mental ou intelectual, julgando 

que essa pode estar associada a qualquer deficiência. Notou-se que dificuldade por 

encontrar profissionais qualificados no mercado de trabalho, pode ser devido às 

condições precárias oferecidas, sendo esses fatores que dificultam a inclusão da pessoa 

com deficiência. Diante de todas as considerações notou-se o quanto a visão pessoal do 

selecionador ou gestor é influente quando abordamos tal tema, e o quanto é importante à 

conscientização referente à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, 

buscando entender as necessidades e expectativas desse profissional, não se pautando 

somente no cumprimento da Lei de Cotas, mas visando a inclusão, integração e a 

equidade profissional. 
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O trabalho ocupa um lugar de destaque na vida do indivíduo, sendo considerado como 

algo que possivelmente determina atitudes e tem influencia no cotidiano do ser humano, 

gerando reflexos, positivos ou negativos. Estar no mundo coorporativo pode acarretar 

em sensação de reconhecimento, satisfação e identificação com a atividade realizada ou 

por outro lado impotência perante a alguma atividade e falta de gratificação pelas partes 

superiores. 

Sendo assim, podemos dizer que o trabalho desperta sentimentos que regem a interação 

do homem com seu mundo fora desse ambiente. Fazendo com que o trabalho reflita em 

questões relacionadas à auto-estima, própria imagem e confiança do individuo.’ 

Essa vivência no ambiente de trabalho em diversos momentos remete a necessidade de 

interação com o outro, uma vez que esse movimento de relacionar-se acontece em 

diversos momentos.  Com o surgimento das Lei de Cotas nº 8213/1991,  muitas 

empresas tiveram que incluir no seu quadro de funcionários pessoas com deficiência.  

Ao considerarmos o lugar que a pessoa com deficiência ocupou no decorrer dos anos, 

vemos que em muitos momentos esse papel não foi o mais positivo perante a sociedade. 

Sendo assim, ainda existem muitos esteriotipos e preconceitos sobre tal assunto, 

ocasionando uma resistência para abertura ao diferente.No momento em que pensa-se 

na fusão entre o individuo com deficiência e o inserção do mesmo no mercado de 

trabalho, se percebe que a interação, neste âmbito entre os individuos, podem ser 

atravessadas por esses fenômenos, gerando atitudes que podem não contribuir para a 

inclusão. 

Esses aspectos podem emergir no momento que o individuo inicia em uma empresa. 

Dessa forma, podem acontecer episodios em que o sujeito fica reduzido ao papel de 

deficiente. Isso pode ter consequencias , como por exemplo, a supervalorização do 

sujeito. Ou seja, ao exercer suas atividades não há a avaliação neutra, fazendo com que 

o trabalho seja considerado de forma tendênciosa. 

Outro aspecto a ser considerado é o fato de dificuldades que podem ser comuns a todos 

os indivíduos, sendo da ordem natural, tornam-se vistas como algo ocasionado pela 

situação e/ou condição do individuo com deficiência. Por exemplo, alguma atividade 

que seria dificil para muitos profissionais realizarem, quando exercidas por uma pessoa 

com deficiência e a mesma encontra  dificuldade considera-se somente sua condição e 

deconsidera-se qual outros aspectos, como a capacidade e competência para tal cargo. 

Portanto ao deparar-se  com uma pessoa com deficiencia pode fazer com que sucite no 

individuo aspectos que estão relacionados aos seus próprios medos e angústias, os quais 

são evitados por muitos, e, consequentimente,evitando a pessoa com deficiência em si. 

O objetivo desse trabalho foi verificar qual é a aceitação da pessoa com deficiência no 

Processo Seletivo de cargos gerenciais, no momento das solicitações de novas vagas. 

A realização deste trabalho buscou trazer contribuições para averiguar a inserção dos 

indivíduos com deficiência no mercado de trabalho. Assim como, agregar valores na 

atuação profissional dos selecionadores. Esse trabalho colaborará para as áreas de 

Psicologia, Recursos Humanos e Administração. 

 

I - Deficiência 

A pessoa com deficiência passou por diversos períodos e representações históricas de 

acordo com a sociedade a qual estava inserida. Na Grécia, aqueles considerados 

deficientes eram mortos ou abandonados.  O Estado não permitia que cidadãos nessas 

condições vivessem, sendo ordenado ao pai que matasse o próprio filho. (AMARAL, 



1995).Já na Idade Média, pessoas com deficiência eram consideradas possuídas pelo 

demônio, qualquer atraso mental ou deformidade no corpo era coisa do “mal”. 

Por volta do século XVIII, aconteceram algumas inovações na Ciência, mas ainda 

existiam vestígios da Idade Média. Nesse período surgiram tentativas relacionadas à 

educação. 

No século XIX, é o período onde a visão de deficiência passa a ser visto como um 

estado ou condição e não mais como doença. Segundo Amaral (1995) as considerações 

sobre o século posterior, XX, que merecem destaques são referentes à ambiguidade 

existente. Ao mesmo tempo em que havia avanços em relação ao tema, com foco na 

área médica, aconteceram também retrocessos. Nessa época a ideia era sustentada para 

os riscos sociais que essa população poderia trazer o que ocasionou medidas de 

esterilização e segregação as pessoas com deficiência. Já na segunda metade desse 

mesmo século os pensamentos começaram a ser menos preconceituosos.  

Deve-se considerar o lugar histórico que a pessoa com deficiência ocupou na sociedade, 

na maioria das vezes de humilhação. A autora ainda destaca que a partir da II Guerra 

Mundial foi onde aconteceram mobilizações mais realistas e otimistas para essas 

pessoas. (PERRON, 1976 apud AMARAL 1995). 

Em suma considera-se que houve uma evolução da marginalização para o 

assistencialismo e a partir daí começou a pensar sobre educação, reabilitação e 

integração social.  

O Ministério do Trabalho adotou o conceito da Organização Mundial da Saúde que 

define por 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.” (Decreto nº 

3.298/99, art. 3º, I). 

Outra definição atribuída segundo o Decreto nº 3.298/99, art. 3º, II é para a deficiência 

considerada permanente. “Considera-se 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.” 

Amaral (1995) acredita que a deficiência está atrelada as alterações do corpo, afetando 

um órgão especifico ou alguma função. Para tal consideração, não importa o que causou 

essas disfunções.  Defini ainda como uma “perturbação ao nível do órgão”. Tais 

alterações podem ser imutáveis ou até mesmo transitórias, mas destaca-se que há a 

presença de alguma anomalia, ligadas a estrutura do corpo ou uma função mental. 

Há a diferenciação entre deficiência primária e secundária. A deficiência primária 

refere-se as “limitações em si”. A secundária relaciona-se a representação social que 

ocorre frente à deficiência. Considerando aspectos subjetivos e sociais que a sociedade 

atribui ao indivíduo em uma determinada condição. (AMARAL, 1995) 

Pode-se considerar que a deficiência secundária acarreta aspectos que estão presentes 

nos valores sociais construídos, podendo variar de acordo com o contexto histórico em 

que ocorre.  Sendo assim, o indivíduo pode ficar aprisionado a um pensamento coletivo 

que predomine, impedindo que o sujeito apresente-se além do estereótipo atribuído a 

ele. 

 

Atrelada à definição de deficiência surgem mais dois conceitos que podemos considerar 

para um entendimento geral. São eles incapacidade e desvantagem.  

A incapacidade é um reflexo das consequências que a deficiência acarreta para o 

indivíduo. Tais aspectos influenciam no desempenho de atividades e representam uma 

“perturbação ao nível da pessoa”. “A incapacidade pode surgir como uma consequência 

direta da deficiência ou como uma resposta do indivíduo.” (AMARAL, 1995, p.60) 



Segundo o Decreto nº 3.298/99, art. 3º, III do Ministério do Trabalho, esse conceito de 

incapacidade é definido como: 

 

Considera-se como 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 ou 

transmitir informações necessárias ao seu bem estar e ao 

desempenho de função ou atividade a ser exercida.  

Outra definição atribuída é sobre o termo desvantagem. Essa refere-se aos prejuízos que 

o sujeito conhece em consequência da sua deficiência e incapacidade. Tal aspecto 

implica na adaptação e interação do individuo. Essas atribuições surgem, segundo a 

autora, quando há um afastamento da norma. Ou seja, não satisfaz as condições 

impostas pela sociedade ao qual está inserido. A principal representação desvantagem 

está relacionada à expressão social que existe sobre a deficiência ou a incapacidade. 

(AMARAL, 1995) 

Sendo assim uma condição que é exteriorizada, como a deficiência, tem uma 

consequência objetivada, ou seja, torna-se “claro” aquilo que o individuo pode ou não 

realizar a partir de sua condição e assim há um reflexo daquilo que a sociedade “julga” e 

considera sobre esse assunto. 

A denominação das nomenclaturas e escolhas das palavras para tratar esse individuo, é 

algo discutido, polemico e tem sofrido alterações no decorrer dos anos, segundo o 

Ministério do Trabalho. 

 Segundo Amaral (1995), sempre houve uma dificuldade nas escolhas das palavras que 

sejam mais adequadas, para referir-se ao individuo com deficiência. Destaca que cada 

país tem sua particularidade e defini a tradução que considera adequada. A autora ainda 

cita dois termos utilizados no Brasil: “pessoa portadora de deficiência” e “pessoa com 

deficiência”, sendo o ultimo defendido pela a mesma. 

Para Quintão (2005) o termo “portador de deficiência”, traz reflexões sobre as 

implicações que essa terminologia pode causar ao individuo. Para ela portador é aquele 

que traz consigo e carrega ou conduz algo. (FERREIRA, 1999 apud QUINTÃO, 2005).  

Sendo assim, passa a ideia de um sujeito que irá conduzir e trazer com ele sempre a 

representação de um alguém que carrega essa deficiência em todos os ambitos que está 

inserido. 

Para o Ministério do trabalho a expressão “portador de deficiência”, é errônea uma vez 

que as deficiências não se portam e sim estão com a pessoa ou na pessoa. 

Hoje adota-se a expressão “pessoa com necessidades especiais” ou “pessoa especial”. 

Essas mudanças ocorridas com o decorrer do tempo tem o objetivo de nomear algo 

peculiar do individuo sem estigmatiza-lo. A primeira expressão citada, não refere-se 

somente ao individuo com deficiências, mas também a todos que precisem de um 

tratamento diferenciado, como por exemplo idosos e gestantes. Pode-se destacar que o 

termo mais utilizado atualmente é “pessoa com deficiência”. (SASSAKI, 2003 apud 

Ministério do Trabalho, 2007) 

II- Lei das Cotas 



A legislação brasileira que refere-se à inclusão da pessoa com deficiência no mercado 

de trabalho entrou em vigor em 24 de junho de 1991. A Lei  nº 8.213, exigi que 2% a 

5% das vagas sejam destinadas a pessoas com deficiências, nas empresas que possuem 

mais de 100 funcionários. 

Segundo o Ministério do Trabalho, o principal objetivo dessa reserva legal de cargos é 

possibilitar uma inclusão e assim o sujeito não será mais visto como alguém que é 

beneficiado das políticas sociais. Assim, considera que todo individuo é livre e tem o 

direito de trabalhar e estudar. 

As empresas devem prezar pela cidadania das pessoas com ou sem deficiência. Dessa 

forma, as contratações das pessoas devem ocorrer de forma igualitária, levando em 

consideração aspectos desejados em qualquer indivíduo dentro do mundo empresarial. 

O Ministério ainda destaca que essa Lei não busca o assistencialismo, mas sim a 

oportunidade. 

O Ministério do Trabalho considera que uma pessoa com deficiência que pode fazer 

parte dessa lei são aqueles que: 

Conceituam deficiência, para fins de proteção legal, como uma 

limitação física, mental, sensorial ou múltipla, que incapacite a 

pessoa para o exercício de atividades normais da vida e que, em 

razão dessa incapacitação, a pessoa tenha dificuldades de 

inserção social. 

Ainda há as diversas definições sobre os tipos de deficiências. São elas, deficiências 

físicas, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental e deficiência 

múltipla. 

Para que a contratação da pessoa com deficiência seja comprovada na reserva legal de 

cargos, é necessária a apresentação de algumas documentações. A condição do sujeito 

pode ser provada por meio de um laudo médico especificando o tipo de deficiência, 

como também uma autorização do individuo para que esse documento seja utilizado 

pela empresa, o que torna publica a sua condição. Outro documento seria um certificado 

de reabilitação profissional emitido pelo INSS. 

Entende-se por reabilitada a pessoa que passou por processo 

orientado a possibilitar que adquira, a partir da identificação 

de suas potencialidades laborativas, o nível suficiente de 

desenvolvimento profissional para reingresso no mercado de 

trabalho e participação na vida comunitária (Decreto nº 

3.298/99, art. 31). 

De acordo com Tanaka e Manzini (2005) a concretização dessa lei aconteceu de forma 

lenta e a contratação efetiva de pessoas com deficiência só começou a ocorrer quando as 

fiscalizações tornaram-se mais rígidas, punindo as empresas que não cumpriam a 

legislação. Sendo assim, consideram que houve um aumento perceptível nas ofertas do 

mercado para a população com deficiência, causando uma sensação ilusória que o 

mercado estava receptivo a esses indivíduos.  

Segundo a comentarista Andréa Giardiano, em matéria 

veiculada pela Rede Saci, no dia 29/08/2005, os dados do 

Ministério do Trabalho em São Paulo mostravam que, no ano 



de 2003, apenas 316 empresas atendiam à exigência da 

legislação. Em 2004, esse número cresceu para 1965 e no 

primeiro semestre de 2005, chegou a 2110, representando um 

crescimento de 7,4% no emprego de pessoas com deficiência. 

(apud TANAKA e MANZINI, 2005) 

Uma pesquisa divulgada em 2003, pelo Instituto de Geografia e Estatística- IBGE, 

afirma que:  

15,22 milhões de pessoas com deficiência, com idades entre 15 

a 59 anos estão aptas para ingressar no ambiente laboral. 

Entretanto, 7,8 milhões ocupam postos de trabalho. Um pouco 

mais da metade (51%) estão empregadas. (SOUZA, 2010) 

As falhas e as condições precárias de escolaridade e formação profissional são aspectos 

que dificultam no processo de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho. No Brasil existem programas, que são criticados, por oferecerem atividades 

artesanais, não contribuindo efetivamente para uma qualificação profissional. 

(TANAKA &MANZINI 2005) 

III- O Papel do Selecionador 

Segundo Faissal e Lobato (2009 apud SOUZA, 2010) o que marca o inicio da área de 

Gestão de Pessoas é o Taylorismo em 1900. Afirmando que foi nessa época que 

aconteceram primeiras definições de tarefas para os cargos. 

Dessa forma, o que no passado era considerado burocrático acabou evoluindo e 

buscando o aperfeiçoamento nos processos. Começa haver preocupações com a 

satisfação dos funcionários e considerar outros aspectos além da contabilização de horas 

trabalhadas. (FAISSAL, 2009; GIL, 2010; LOBATO, 2009 apud SOUZA, 2010) 

Após algum tempo esse modelo acaba entrando em crise e dá lugar ao Toyotismo, que 

já era adotado no Japão após a Segunda Guerra Mundial. A autora considera que as 

principais características desse modelo são:  

Atividades laborais devem ser desenvolvidas em grupo, exigindo 

assim multifuncionalidade, redução da hierarquização das 

relações de trabalho, interessados na produtividade e na 

qualidade, alterando o perfil de mão-de-obra, antes focado na 

repetição de movimento, e, neste momento exigindo dos 

funcionários características como qualificação, motivação e 

iniciativa. (LOBATO, 2009 apud SOUZA, 2010). 

 

Nota-se que para cada período da historia o objetivo é atender a necessidade da 

instituição, e dessa forma, o trabalhador tende a moldar-se para fazer parte do sistema 

imposto. 



No Brasil o departamento de Recrutamento e Seleção surge em 1950, seguindo o 

modelo de gestão de pessoas americano. Nesse momento também nota-se a necessidade 

de outros profissionais no departamento, como por exemplo, psicólogos, pedagogos e 

até sociólogos. (ARAUJO, 2004 apud SOUSA, 2010). 

O papel do selecionador está focado na execução, realização aplicativa da técnica e 

analise do candidato para a vaga solicitante. Dessa forma, há de se levar em conta que 

pensar do selecionar que interfere no Processo Seletivo. Para Souza (2010) esse modelo 

proposto por Leme (2007) é o que mais tem semelhança com os processos utilizados 

recentemente pelas empresas privadas. Destaca que essas etapas devem estar 

interligadas, pois se referem a um único processo. 

 

Fonte: LEME, 2007, p.4 apud SOUZA, 2010. 

 

O selecionador deve observar características que o candidato deve ter para completar o 

perfil solicitado. Visto que, o selecionador conhece amplamente a cultura da empresa. 

(ASSUNÇÃO, 2008) 

O recrutamento tem por objetivo atrair profissionais para a empresa. (SOUZA, 2010) 

Ele pode acontecer de três formas, sendo elas, recrutamento interno, recrutamento 

externo e recrutamento misto. 

O recrutamento interno refere-se à divulgação das oportunidades dentro da própria 

instituição. (SOUZA, 2010). Esse tipo de recrutamento possibilita a valorização dos 

profissionais, uma vez que favorece o crescimento profissional dentro da organização. 

Segundo Assunção (2008), outro aspecto positivo é o fato desse processo ser mais 

econômico e propiciar que os valores institucionais perdurem. 

Segundo Leme (2007 apud SOUZA, 2010) há também as implicações negativas. Essas 

poderiam influenciar na motivação do funcionário, que não tenha sido aprovado para a 

posição. 



O recrutamento externo busca captar profissionais do mercado, possibilitando que a 

empresa adquira novos conhecimentos e experiências. (SOUZA, 2010) Sendo assim, é 

possível notar o mercado como um todo além de poder agregar a empresa novas visões 

e um olhar novo sobre aquela dinâmica. Esse tipo de recrutamento utiliza instrumentos 

de divulgação de diversas fontes. 

Há também o recrutamento misto, que mescla as possibilidades do recrutamento externo 

e interno. Essa etapa é concluída quando propicia os candidatos para a etapa da seleção 

(SOUZA, 2010) 

A etapa posterior seria a Seleção, definida por Chiavenato (1999 apud ASSUNÇÃO, 

2008) como “é a obtenção e uso de informações sobre os candidatos recrutados 

extremamente para escolher qual deles deverá receber a oferta de emprego”.  

De acordo com Assunção (2008), o papel do selecionador é buscar o melhor candidato, 

visando contratar aquele que preencha os pré-requisitos proposto, na vaga em aberto. 

Para Souza (2010) o selecionador deve ter cuidado ao realizar um processo seletivo, 

sempre prezando por sua postura. 

A partir desse momento busca encontrar o candidato que atenda a solicitação da vaga 

em aberto. Segundo Leme (2007 apud SOUZA, 2010) o processo de seleção é composto 

por algumas etapas. São elas: triar os currículos enviados, buscar uma avaliação do 

candidato, realizar uma analise do seu perfil de competências e chegar a uma decisão 

final. 

Essas etapas não são padronizadas e variam de acordo com a necessidade e visão da 

organização. O processo como um todo, tem um objetivo em comum que seria a 

contratação de um profissional. 

 

I- Metodologia 

Foi realizada uma pesquisa caráter exploratório. Esse tipo de pesquisa teve o objetivo de 

ampliar as informações sobre um assunto. Também facilitou a definição de um tema e 

fez com que fosse possível a formulação de hipóteses a temática discutida. 

(VICTORIANO; GARCIA, 1996) 

 

II- Participantes da pesquisa 

Participaram da pesquisa: 

 

1) A consultoria de Recrutamento, no ramo das empresas refere-se à “boutique”, 

que é caracterizado pelo trabalho oferecido a poucos clientes, mas visando 

atender a empresa em um âmbito global, ou seja, não há especialização em 

algum departamento ou área. A empresa busca oferecer um trabalho estratégico 

para as empresas que presta serviço. Lembrando que todas as vagas trabalhadas 

são de cargos de Coordenação ou Gerenciais. 

 



2) Uma multinacional Holandesa, fundada por volta de 1841. Inaugurou sua 

primeira loja no Brasil na década de 1970. Essa empresa atualmente considerada 

uma das maiores varejistas do mundo 

 

3) Uma multinacional com aproximadamente 100 anos de história. A empresa atua 

no segmento de alimentos, chocolates e alimentos para animais de estimação. 

Surgiu no Brasil por volta de 1970 e atualmente suas marcas são uma das mais 

populares do mundo. 

 

4) Uma empresa nacional que existe há 15 anos. Seu principal objetivo é 

administrar as relações com os estabelecimentos comerciais. Atualmente é 

considerada uma das empresas líderes em soluções de pagamentos eletrônicos 

no Brasil. 

5) A pesquisadora e mais 3 selecionadores (1 Psicólogo e 2 Administradores) da 

consultoria que realizaram as entrevistas por telefone.  

 

Em cada empresa e na própria consultoria, foram conservados os cuidados éticos da 

Psicologia, prezando pelo sigilo do nome e idoneidade de cada participante. O 

encaminhamento deste projeto de pesquisa à Comissão de Ética da Universidade 

certificou por sua anuência, tal compromisso. O projeto foi aprovado no dia 06 de junho 

de 2012, pelo processo CIEP nº T026/05/12. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO A) foi entregue à 

Consultoria, que após sua autorização será aplicado de imediato à entrevista, buscando 

coletar o maior número de informações. Lembramos que, não foi enviado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para as empresas entrevistadas, pois a Lei de Cotas 

nº 8213/1991 tem um à exigência já determinada sobre o procedimento de vagas para 

pessoas com deficiência. 

 

III- Instrumentos 

Para a presente pesquisa foram utilizados os seguintes instrumentos: a descrição da vaga 

passada para a consultoria, lápis e/ou caneta, gravador de áudio e telefone. Sendo que 

esses objetos são utilizados habitualmente pela Consultoria. 

 Foi realizada uma entrevista semi-estruturada (ANEXO B), baseada em um roteiro, 

com as perguntas previamente ordenadas. Esse tipo de entrevista visa comparar os 

dados e as possíveis divergências que podem aparecer no decorrer da pesquisa. 

(LAKATOS, 1996 apud BONI, 2005; QUARESMA, 2005)  

Essa entrevista buscou responder ao objetivo geral da pesquisa, buscando obter dados 

para a análise da pesquisa.  

 

IV- Procedimentos 



A aplicação da pesquisa aconteceu no espaço físico de uma consultoria de recrutamento. 

A empresa foi eleita por conveniência, pois a pesquisadora trabalha no local. Após 

esclarecer o objetivo da pesquisa obteve a autorização, para o acesso às empresas.  

 A pesquisadora criou um modelo de briefing (ANEXO B) incluindo as perguntas 

desejadas e orientou os 3 selecionadores a incluir, naturalmente, a questão com as 

demais perguntas de informações que são realizadas habitualmente. 

A primeira etapa do Processo Seletivo refere-se à relação estabelecida entre a 

consultoria e a empresa que solicita o candidato. A empresa abrirá uma oportunidade e 

enviará a descrição da vaga para a consultoria. Posteriormente a consultoria buscará 

levantar e entender o perfil, junto a um gestor da área e ao RH da empresa, esse 

momento é nomeado de briefing. Ou seja, nesse momento é que se procura esclarecer, 

além do detalhamento do perfil solicitado, o detalhamento das atribuições desejadas no 

candidato. 

Foi nesse momento que aconteceu a entrevista semi-estruturada com o profissional. 

Perante a resposta dada foi realizado uma analise com os dados que surgiram. A 

pergunta foi: “Esta vaga aceita pessoa com deficiência?” dependendo da resposta foi 

abordada a questão. Se o solicitante disse que aceitava, foi questionado sobre o tipo de 

deficiência, em caso da não aceitação, foi justificada a resposta. 

A segunda etapa é caracterizada pela identificação dos profissionais e mapeamento, que 

seria uma pré-entrevista por telefone, com a finalidade de entender aspectos mais 

objetivos, como um resumo breve de suas atividades, idade, salário, benefícios e 

pretensão salarial. 

Os candidatos que estão de acordo com o perfil solicitado são convocados e participam 

de uma entrevista presencial na consultoria.  Essas entrevistas tem objetivo de entender 

a carreira do profissional como um todo e identificar competências pessoais. 

A próxima etapa é a apresentação daqueles candidatos que foram aprovados na 

entrevista presencial. Sempre há a “indicação” de três candidatos finalistas para a 

empresa (RH e gestor da vaga). 

Essas etapas são comuns a todas as vagas e empresas que a consultoria presta serviço. 

Podemos destacar que as características comuns entre as vagas e empresas, é o fato da 

maioria tratar de vagas de Coordenação ou vagas Gerenciais. 

Em caso da aceitação o individuo passaria por todas essas etapas. Lembrando que, a 

escolha será sempre da empresa. Sendo assim, a pessoa com deficiência pode fazer 

parte dos 3 candidatos finalistas indicados à empresa. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir de agora passamos a apresentar num total de oito entrevistas realizadas os 

resultados que foram colhidos a partir de uma entrevista semi-estruturada, que teve 

como objetivo verificar a aceitação de um profissional com deficiência no processo 

seletivo para cargos de “gerenciamento”. De acordo com as respostas dadas, foi 

solicitada uma justificativa, se a resposta fosse positiva, ou seja, que aceitaria um 

profissional com deficiência, foi questionado qual tipo de deficiência. Quando a 

resposta foi negativa, buscou-se entender o por que. 



Na primeira etapa do Processo Seletivo, que buscou entender o perfil do candidato 

solicitado, no período de setembro de 2012 a outubro 2012, as seguintes vagas foram 

abertas e analisadas:  

Varejo: Engenheiro Orçamentista e Estilista 

Comercial: Advogado, Gerente de Contas e Gerente Financeiro 

Indústria: Gerente de Marketing, Gerente de Recursos Humanos e Coordenador 

Mecânico. 

 

 

I. Empresa Varejo 

Uma multinacional Holandesa, fundada por volta de 1800. Na década de 70 inaugurou a 

primeira loja no Brasil, essa empresa atualmente é uma das maiores cadeias varejistas 

de moda no mundo. Essa empresa é voltada para o público feminino, de classe social 

média e baixa renda. Preza por oferecer um ótimo atendimento aos seus clientes. 

 Vaga: Engenheiro Orçamentista 

Descrição do Cargo: Esse profissional será responsável pela coordenação das novas 

lojas que serão construídas na empresa. Ele fará interface com diversas áreas, como 

Planejamento de Compras e Planejamento Financeiro. É necessário que ele seja 

graduado em Engenharia Civil, tenha aproximadamente cinco anos de experiência em 

construção civil e tenha inglês avançado. É desejável que esteja ou tenha cursando 

MBA/Pós graduação.  

Perfil do Solicitante: O profissional que solicitou a vaga e participou da entrevista foi o 

Gerente do candidato contratado. Muitas das considerações feitas na solicitação foram 

mais voltadas para aspectos subjetivos e com grande ênfase em desejos pessoais. Esse 

profissional deixou claro que busca um profissional jovem, que tenha boa energia, seja 

dinâmico e com uma boa aparência. Também destacou que o ideal seria um candidato 

que tivesse formação em uma faculdade de primeira linha, ou seja, USP, PUC, 

Mackenzie. 

Ao questionar no alinhamento do brifing:“Essa vaga aceita pessoa com Deficiência?” 

O Gestor disse: “Não, pois seria praticamente impossível um profissional com 

deficiência se locomover nas obras, ver os processos. Quando você fala pessoa com 

Varejo 
25% 

Indústria 
37% 

Comercial 
38% 

Vagas abertas na Consultoria 
(Set 2012 a Out 2012) 



deficiência penso em um cadeirante ou alguém cego e surdo e isso nesse setor de 

Engenharia seria impossível, devido às demandas de visitas em obras que temos e 

sabemos que não é um local que tem porte para receber um profissional assim. 

Poderiam acontecer problemas mais graves ou acidentes.”  

 Vaga: Estilista 

Descrição do Cargo: Profissional será responsável pela pesquisa de tendência, análise 

da cartela de cores, desenvolvimento de novas coleções, desenvolvimento de novos 

fornecedores e viagens internacionais para estudo de tendências de moda. Ele fará 

interface com a área de compras. É necessário que seja graduado em Moda, Design de 

Moda ou Negócios da Moda e tenha aproximadamente 3 anos de experiência. É 

imprescindível o inglês avançado. 

Perfil do Solicitante: O profissional que solicitou a vaga é a pessoa que será Gerente do 

candidato contratado. Muitas das considerações feitas na solicitação foram mais 

voltadas para aspectos subjetivos e com grande ênfase em desejos pessoais. Foi 

ressaltado a preferência por candidatos que fossem bonitos e dentro do padrão que eles 

estabelecem na instituição (jovem e com boa aparência). Também ressaltaram que 

gostam de candidatos “ligados na tomada”, ou seja, um perfil bem agitado e dinâmico.   

Quando questionado se a vaga aceitaria pessoa com deficiência, a gestora disse que: 

“Não! Bom, nessa área é complicado né?Acaba não sendo a cara da área que busca 

profissionais jovens, “ligado na tomada” e muito esperto. Buscamos profissionais e 

infelizmente a aparência e algo muito valorizado. Há muita movimentação no setor, 

viagens... um perfil descolado se encaixaria. Não tenho nenhum um preconceito e eu, 

pessoalmente, não ligaria, porém conhecendo o setor sei que destoaria muito e 

causaria grande impacto e incomodo aos colegas e ao próprio profissional.” 

 

ANÁLISE- VAREJO 

Nas duas vagas analisadas dessa empresa, obtivemos um resultado negativo para 

aceitação de um profissional com deficiência em seus processos seletivos. É possível 

perceber que alguns aspectos, como por exemplo, a aparência física é muito valorizada 

nessa empresa.  

Pode-se pensar que em ambas entrevistas a deficiência secundária, fica em grande 

evidência, ou seja, as condições sociais e subjetivas construídas pela sociedade 

atribuídas ao indivíduo com deficiência. (AMARAL, 1995) Nota-se que no discurso os 

gestores prezam por aquilo que a empresa vem construindo e buscando nos 

profissionais que procuram no mercado. Sendo assim, a imagem representativa da 

pessoa com deficiência, nas duas entrevistas, são muito próximas e estereotipadas.  

Pode-se considerar que a deficiência secundária acarreta aspectos que estão presentes 

nos valores sociais construídos, o indivíduo pode ficar aprisionado a um pensamento 

coletivo que predomine, impedindo que o mesmo  apresente-se além do estereótipo 

atribuído a ele. Os estereótipos são provenientes da cultura, sendo modificados de 

acordo com as necessidades e idéias sobre aquilo que se tem preconceito Crochik 

(2006). Aquilo que faz com que a pessoa seja ou não preconceituosa, pode ser analisado 

a partir do seu processo de socialização, sendo manifesto individual. 



 

Há também o conceito de incapacidade e desvantagem que surgem na entrevista. 

Segunda Amaral (1995) a incapacidade refere-se ao reflexo da deficiência. O Ministério 

do Trabalho, ainda ressalta a necessidade de equipamentos e adaptações para essa 

pessoa. Pode-se refletir que em ambos os discursos também notamos essa preocupação, 

com a adaptação no ambiente de trabalho, com falas como: “não é um local que tem 

porte para receber um profissional assim. Poderiam acontecer problemas mais graves 

ou acidentes.” 

O conceito de desvantagem refere-se ao prejuízo em decorrência da sua deficiência e 

incapacidade. A desvantagem diz respeito principalmente ao papel social atribuído ao 

deficiente, que diversas vezes não atende aquilo que é imposto pela sociedade. 

(AMARAL, 1995). Pode-se notar isso quando a gestora fala: “Acaba não sendo a cara 

da área que busca profissionais jovens, “ligado na tomada” e muito esperto. Buscamos 

profissionais e infelizmente a aparência e algo muito valorizado.”. Ou seja, parece que 

uma pessoa com deficiência fica restrita de possuir as características valorizadas por ela, 

por ter no seu comprometimento físico o único referencial como pessoa. Dessa forma, 

sendo desvalorizada, ou mesmo, sequer avaliada, nos demais atributos profissionais 

necessários ao desempenho da vaga solicitada. 

Considerando os aspectos acima e as falas analisadas podemos pensar que por atuarem 

em um segmento de moda, os gestores acabam por impor um perfil da empresa, e desta 

forma, mesmo que um candidato com deficiência tenha todos os pré-requisitos técnicos 

solicitados, ao considerarmos os aspectos subjetivos das áreas, ele não seria aceito. 

 

II. Empresa Comercial 

Uma empresa nacional que existe há 15 anos. Em sua fundação seu principal objetivo 

visava administrar as relações com os estabelecimentos comerciais. Atualmente é 

considerada uma das empresas líderes em soluções de pagamentos eletrônicos no Brasil. 

Seu principal público atendido são os pequenos, médios e grandes centros comerciais. 

 Vaga: Gerente Financeiro 

Descrição do Cargo: Esse profissional será responsável pela elaboração do orçamento e 

forecast da empresa. Acompanhará aquilo que foi orçado em comparação com aquilo 

que realizaram. Também fará relatórios e apresentação, com foco em estudos de 

viabilidade econômica. É necessário que seja graduado em Administração, Ciências 

Contábeis ou Economia e tenha aproximadamente 10 anos de experiência na área.  Esse 

profissional deve ter experiência em gestão de equipe, pois terá dois Analistas em sua 

equipe. O nível desejado de inglês é avançado. 

Perfil do solicitante: O profissional que solicitou essa vaga foi o Gerente de Recursos 

Humanos. Falou que essa pessoa terá que ter uma forte atuação com Gestão de equipes, 

pois a área está passando por problemas de relacionamento.  

Quando perguntado se aceitaria um profissional com deficiência no processo seletivo, 

disse que sim, justificando: “Aceitamos, na verdade pensamos que seria mais viável um 



deficiente físico, somente. Pois essa pessoa vai ficar em escritório recebendo cliente, 

negociando. Se a pessoa tiver os requisitos propostos, não vejo nenhum problema.”  

 Vaga: Advogado 

Descrição do Cargo: Esse profissional será responsável por elaborar e supervisionar os 

contratos de média e alta complexidade. Irá negociar dar suporte e desenvolver novos 

contratos. Fará atendimento as áreas de negócios, buscando entender e auxiliar para 

soluções de fechamento do negócio. É necessário que seja graduado em Direito, com 

OAB, com sete anos de experiência na área.  É desejável que tenha/esteja cursando 

MBA ou pós graduação. É imprescindível o inglês avançado. 

Perfil do Solicitante: O profissional que solicitou a vaga foi o Gerente de Recursos 

Humanos. O único aspecto ressaltado, referente ao perfil do candidato, foi a experiência 

em empresas do mesmo segmento ou empresas multinacionais, devido a complexidade 

das atividades. 

Ao questionar se seria aceito um profissional com deficiência no processo seletivo, a 

resposta foi positiva, dizendo: “Na verdade só deficiente físico, se você achar algum 

que tenha interesse (risos). Já fizemos alguns processos internos e quando achamos 

algum que tenha um bom CV, com os requisitos eles acabam escolhendo muito e dizem, 

“ah é muito longe” ou “ah não quero agora”. E essas questões dificultam muito, pois 

bons profissionais são escassos no mercado e todos querem, pois as leis de cotas estão 

ai, então os poucos que temos no mercado, acabam escolhendo muito.” 

 Vaga: Executivo de Contas 

Descrição do cargo: Será responsável por gerenciar uma carteira de clientes, com 

objetivo de atingir o faturamento das metas. Seu principal foco será na gestão 

estratégica dos resultados, com uma atuação Hunter, ou seja, irá fazer a prospecção de 

novos clientes. É necessário que seja graduado em Administração, Engenharia, 

Contábeis, Economia ou Marketing, com 3 anos de experiência na área.  É necessário o 

inglês intermediário. 

Perfil do Solicitante: O profissional que solicitou a oportunidade foi um Gerente de 

Recursos Humanos. Ressaltou que buscam um profissional com uma ótima 

comunicação, uma boa visão estratégica do negócio e um bom relacionamento 

interpessoal. Disse que seriam interessantes profissionais que tivessem atuado no 

mercado de cartões de créditos ou varejo, do segmento de vestuário.  

Quando questionado se para esse processo seletivo seria aceito uma pessoa com 

deficiência, a resposta foi positiva, com a justificativa: “Sim, pois temos demanda para 

fechar vagas para as cotas de deficientes. Mas temos noção da dificuldade para 

encontrar bons profissionais, com os requisitos solicitados. O aceitável seria alguém 

com deficiência física, como cadeira de roda. Intelectual, não rola e deficiência visual e 

auditiva também dificultaria os processos desse profissional.” Ao tentarmos entender 

se fora essa necessidade de cotas, um profissional com deficiência seria aceito, a 

resposta foi: “Podemos considerar, caso atenda todos os requisitos da oportunidade.”. 

 



ANÁLISE- COMERCIAL 

Nessa empresa notou-se, diante da entrevista, que nas três vagas onde foi questionada a 

possibilidade de aceitar uma pessoa com deficiência no processo seletivo a resposta foi 

positiva e para cada vaga foi considerada uma particularidade. Nota-se que em duas 

vagas a aceitação da pessoa com deficiência, está relacionada com o cumprimento da 

Lei de Cotas nº 8.213/91, que segundo o Ministério do Trabalho prevê que 2% a 5% das 

vagas, em empresas com mais de 100 funcionários, sejam destinadas a pessoas com 

deficiência. Pode-se pensar que mesmo diante dessa condição a empresa não se opôs, 

quando questionado, se fora a Lei de Cotas também aceitariam uma pessoa com 

deficiência, sendo novamente aceito um profissional com deficiência. 

O Ministério do Trabalho com o objetivo de deixar claro o que se deve entender por 

pessoa com deficiência, define: deficiências físicas, deficiência auditiva, deficiência 

visual, deficiência mental e deficiência múltipla. Nas três entrevistas os participantes 

deixaram claro que aceitariam o profissional, mas que seriam somente aqueles que 

tenham deficiência física. 

Diante dos discursos percebe-se que muitas vezes as empresas julgam que a adaptação 

da pessoa com deficiência física pode ser mais fácil no ambiente corporativo. Enquanto 

a adaptação da pessoa com deficiência visual e auditiva é vista como mais difícil e 

complexa. Ainda há uma falta de informação significativa quando refere-se à 

deficiência mental, julgando que essa pode estar associada a qualquer deficiência. 

Conforme citado em uma das entrevistas: “E essas questões dificultam muito, pois bons 

profissionais são escassos no mercado e todos querem, pois as leis de cotas estão ai, 

então os poucos que temos no mercado, acabam escolhendo muito.”.  Dessa forma, 

podemos considerar o aumento significativo das empresas em busca de profissionais 

com deficiência, para cumprir as exigências legais. Sendo assim, causando uma falsa 

sensação de receptividade a esses profissionais. (TANAKA e MANZINI, 2005). Essa 

dificuldade por encontrar profissionais qualificados no mercado de trabalho, pode ser 

devido às condições precárias oferecidas, sendo esses fatores que dificultam a inclusão 

da pessoa com deficiência. 

Sabe-se que no decorrer de seu histórico educacional, a pessoa com deficiência, depare-

se com uma serie de dificuldades em seu atendimento nas instituições e em diversos 

âmbitos é alvo de preconceito, inclusive na esfera educacional. Isso acontece devido a 

falta de conhecimento e pouca escuta, frente às necessidades e expectativas da pessoa 

com deficiência. (SAETA, 2008) 

Dessa forma, aqueles que conseguem ingressar no Ensino Superior e formar-se são 

valorizados pelo mercado de trabalho, frente à necessidade e objetivo de cada 

instituição. Segundo Saeta (2008), a formação superior gera uma maior integração da 

pessoa com deficiência no contexto social. Diante disso, há a necessidade de ampliar 

subsídios para o desenvolvimento da capacidade e habilidades profissionais, dos 

indivíduos com deficiência. 

Por outro lado há também aqueles profissionais com deficiência, que possuem os 

requisitos da oportunidade e devido ao mesmo fator de escassez no mercado de 

trabalho, usam sua deficiência para tentar obter benefícios ou concessões. Isso pode ser 

visto quando na entrevista é citado: “Já fizemos alguns processos internos e quando 

achamos algum que tenha um bom CV, com os requisitos eles acabam escolhendo 



muito e dizem, “ah é muito longe” ou “ah não quero agora”. E essas questões 

dificultam muito, pois bons profissionais são escassos no mercado e todos querem, pois 

as leis de cotas estão ai, então os poucos que temos no mercado, acabam escolhendo 

muito.” 

III. Empresa Indústria  

Uma multinacional com aproximadamente 100 anos de história. Essa empresa atua no 

segmento de alimentos, chocolates e alimentos para animais de estimação. Surgiu no 

Brasil por volta de 1970 e foi construindo ao logo do tempo sua marca no país. 

Atualmente a divisão de alimentos para cachorros é o que mais vende da marca, sendo 

80% do lucro do negócio. Possui produtos para atingir a todas as classes sociais, sendo 

o público alvo a população com animais de estimação. 

 Vaga: Gerente de Marketing 

Descrição do Cargo: Esse profissional será responsável pela criação e inovação de 

novos produtos da marca. Fará um estudo daquilo que o concorrente está oferecendo no 

mercado e buscará estratégias de atuação. Será responsável por adaptar (quando 

necessário) os produtos importados. Será responsável pelo market share e P&L da 

marca. Ficará responsável por criar o produto, verificar o preço e o local onde será 

revendido. É necessário que seja graduado em Administração com ênfase em Marketing 

ou Marketing e tenha aproximadamente seis anos de experiência na área. É 

imprescindível o inglês fluente. 

Perfil do Solicitante: O profissional que solicitou a vaga foi um Analista de 

Recrutamento e Seleção. O único aspecto que foi destacado, além das considerações da 

descrição da vaga, é que seria interessante um profissional que tivesse uma experiência 

de intercâmbio.  

Quando questionado se aceitaria um candidato com deficiência sua justificativa para a 

não aceitação foi: “Sendo bem sincera com você, acho difícil o gestor aceitar. Sabemos 

da dificuldade de encontrar bons profissionais e caso isso aconteça temos que pensar 

na área como um todo. Seria impossível um deficiente visual, porque como ele 

assinaria os contratos? Um auditivo, também não consigo imaginar no setor e um físico 

também não sei. Se fosse uma deficiência mais leve, como mancar ou não ter um dedo, 

acho que poderíamos até pensar, porém acho complicado.” 

 Vaga: Gerente de Recursos Humanos 

Descrição do Cargo: Profissional será responsável pelo processo de Recrutamento e 

Seleção da Empresa. Fará interface com as consultorias parceiras da empresa. Será 

responsável pelo processo seletivo dos cargos gerencias da empresa e por coordenar os 

processos dos cargos abaixo. Fará interface com todos os departamentos, buscando 

entender o perfil solicitado. É necessário que seja graduado em Psicologia ou 

Administração de empresas e tenha dez anos de experiência na área. Por tratar-se de um 

cargo de Gerencia, esse profissional terá uma equipe e por isso é preciso que tenha 

experiência com gestão de equipe. É imprescindível o inglês fluente.  

Perfil do Solicitante: O profissional que solicitou a vaga foi um Gerente de Recursos 

Humanos que será o par do candidato contratado. Falou que seria importante uma 



pessoa com postura rígida, pois trabalhar no RH requer que esse profissional se 

imponha diante de alguns departamentos. Disse da preferência de profissionais que 

tenham atuado no ramo de Bens de Consumo. Destacou também da importância de uma 

vivência internacional.  

Quando questionado se poderíamos considerar um profissional com deficiência para o 

cargo, a resposta foi positiva: “Sim, não vejo problema. Mas na verdade teria que ser 

um deficiente físico, pois qualquer outro, como visual ou intelectual, seria muito difícil. 

Sabemos que temos as cotas, porém mesmo não levando em consideração, podemos 

avaliar, um deficiente físico sem problemas.” 

 Vaga: Coordenador Mecânico 

Descrição do cargo: Será responsável pelo Planejamento, Gestão e controle das 

atividades de Engenharia. Executar a concepção, planejamento e implementação dos 

projetos sem incidentes ou acidentes de trabalho, visando soluções de Engenharia 

necessárias a melhoria e crescimento dos processos produtivos. Esse profissional vai 

garantir a qualidade e desempenho dos equipamentos e instalações incorporadas ao 

site através do desenvolvimento e qualificação de fornecedores, correta especificação, 

contratação e compra de equipamentos e serviços. É necessário que seja graduado em 

Engenharia Elétrica, Mecânica ou Mecatrônica. É desejável que tenha/esteja cursando 

Pós Graduação em Manufatura Enxuta ou Automação Industrial e tenha oito anos de 

experiência na área. Esse profissional terá uma equipe, por isso é preciso que tenha 

experiência em gestão de equipe. É imprescindível o inglês fluente. 

 

 Perfil do Solicitante: O profissional que solicitou a vaga foi o Coordenador de 

Recursos Humanos da empresa. Foi ressaltado que seriam somente considerados 

profissionais graduados por Universidades Federais ou Estaduais, fora a isso não foi dita 

nenhuma outra consideração.  

Ao questionais se poderíamos considerar um profissional com deficiência para essa 

oportunidade, a resposta foi positiva, porém disse: “Depende, na verdade sabemos que 

geralmente essas pessoas ocupam cargos mais operacionais dentro das grandes 

empresas. Temos aqui uma cota para deficientes e seria interessante pensar nesse 

profissional, dentro desse âmbito. Essa vaga tem algumas especificidades, se for um 

deficiente físico, por exemplo, cadeirante, como vai atuar em fábrica? Será difícil à 

locomoção, por exemplo. O intelectual, não haveria nenhuma possibilidade. O 

deficiente visual e auditivo para essa função seria mais complicado também, para 

ouvir, por exemplo, os chamados da fabrica. Porém na empresa como um todo 

aceitamos e nessa vaga não falarei que é proibido avaliar essas pessoas.” 

ANÁLISE- INDÚSTRIA 

Nessa empresa as três entrevistas realizadas geraram respostas diversificadas frente a 

aceitar um profissional com deficiência na oportunidade aberta. Na primeira vaga, a 

resposta voltou-se para a dificuldade de encontrar um profissional com os requisitos no 

mercado de trabalho. Caso houvesse um profissional com deficiência dentro do perfil 

estabelecido, seriam considerados aqueles com deficiência física, que a Analista, 

classificou como deficiência “leve”.   



Na segunda vaga, o Gerente mesmo citando a Lei de Cotas, diz que aceitaria um 

profissional com deficiência física, sem considerar isso, a partir do momento que ele 

tivesse os requisitos da oportunidade. Porém só seriam considerados os deficientes 

físicos. O Ministério do Trabalho, diz que a contratação deve acontecer de forma similar 

considerando os aspectos desejados na oportunidade. Dessa forma, o processo seletivo, 

deverá ter as mesmas premissas para todos os candidatos considerados dentro do perfil. 

Na terceira vaga, a possibilidade de um profissional com deficiência nos Processos 

Seletivos da empresa foi aceita, porém voltado para cumprir a Lei de Cotas nº 8.213/91 

e não para a oportunidade em questão. De acordo com Tanaka e Manzini (2005), esse 

tipo de aceitação: “Temos aqui uma cota para deficientes e seria interessante pensar 

nesse profissional, dentro desse âmbito.” causa uma falsa sensação de aceitação e 

receptividade com um profissional com deficiência, mas que na verdade muitas vezes as 

empresas não estão preocupadas com a inclusão do deficiente no mercado de trabalho, 

mas sim com o cumprimento das exigências feitas.  

Podemos considerar que em duas das vagas o conceito de incapacidade e destavagem 

ficam muito atrelados ao profissional com deficiência. A incapacidade, de acordo com o 

Ministério do Trabalho, refere-se à necessidade de adaptação e recursos especiais, que 

podem surgir como uma conseqüência da deficiência ou uma resposta do indivíduo. 

(AMARAL, 1995). Podemos notar isso quando é dito “Essa vaga tem algumas 

especificidades, se for um deficiente físico, por exemplo, cadeirante, como vai atuar em 

fábrica? Será difícil à locomoção, por exemplo. O intelectual, não haveria nenhuma 

possibilidade. O deficiente visual e auditivo para essa função seria mais complicado 

também, para ouvir, por exemplo, os chamados da fabrica.   

A desvantagem refere-se ao papel social que é atribuído ao deficiente, nesses casos 

como aquele que terá dificuldade de se locomover e realizar as atribuições propostas. 

Nesses casos nota-se que esses são prejuízos, que a empresa enxerga como decorrentes 

da deficiência e incapacidade do individuo. (AMARAL, 1995) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todas as entrevistas foi possível perceber que ainda há uma grande resistência 

na aceitação da pessoa com deficiência nos processos seletivos de vagas gerencias.  

A Lei de Cotas nº 8.213/91 foi citada diversas vezes, isso pode ser um forte indicador, 

do quanto à inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho acaba por ficar 

atrelada ao cumprimento de normas públicas, realizadas com base em sanções aplicadas 

por fiscalização direta dos órgãos de fiscalização. Dessa forma, causando uma ideia 

ilusória de inclusão e aceitação social dessas pessoas.  

O principal objetivo de Lei de Cotas nº 8.213/91 , segundo o Ministério do Trabalho, é 

buscar que o individuo com deficiência tenha a imagem social de alguém beneficiado 

pelas Políticas Públicas e não oferecesse o assistencialismo, mas sim oportunidades a 

essas pessoas. Porém nota-se que as oportunidades no mercado de trabalho acabam 

sendo restritas, uma vez que, há um número escasso de pessoas qualificadas e a 

concepção do profissional responsável pelo processo seletivo acaba sendo definitiva 

para a aceitação ou não da pessoa com deficiência. 

Foram realizadas oito entrevistas e dessas, seis foram com profissionais da área de 

Recursos Humanos. Sabe que a opinião e o pensar do Selecionador, tem total 



interferência nos Processos Seletivos das empresas, uma vez que ele é quem irá avaliar 

os candidatos que em sua opinião preenchem as solicitações da oportunidade. Tais 

avaliações não são neutras e vem acompanhada pelo pensar do selecionador, do que 

representa a deficiência no seu contexto e história de vida. 

Da mesma forma podemos nos referir aos Gestores, com as diferentes visões e opiniões 

não só no que se refere à aceitação, mas a permissão para que tais pessoas possam vir a 

participar do processo seletivo. Sendo assim, o seu pensar também acaba tendo 

interferência em um processo seletivo, uma vez que, ele é quem irá aprovar o candidato 

que acredita preencher todos os requisitos técnicos e pessoais para sua equipe.  

Nas entrevistas, outro aspecto que ficou evidente, foi o quanto a imagem da pessoa com 

deficiência fica vinculada a deficiência física. Pode-se pensar a partir de tais 

considerações, sobre a falta de conscientização sobre os tipos e implicações das 

deficiências.  Percebe-se que no imaginário social a adaptação da pessoa com 

deficiência física é considerada mais fácil do que as outras. Dessa forma, é como se 

aqueles indivíduos com outros tipos de deficiências, fossem excluídos de qualquer 

possibilidade de integração e qualificação para participar do processo seletivo. 

Diante de todas as considerações notou-se o quanto a visão pessoal é influente quanto 

abordamos tal tema e o quanto é importante à conscientização referente ao tema 

inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, buscando entender as 

necessidades e expectativas desse profissional, não se pautando somente no 

cumprimento da Lei de Cotas. 

Tais dados possibilitaram notar o quanto é a aceitação da pessoa com deficiência no 

Processo Seletivo de cargos gerenciais, no momento das solicitações de novas vagas, 

ainda é pautada por muitos estereótipos e falta de conscientização, tanto ao que se refere 

conhecer sobre as deficiências, como entender o real sentindo da Lei de Cotas nº 

8.213/91, visando oferecer oportunidade a esse profissional. Diante disso, ainda é 

preciso que os profissionais que detém o poder, para a aceitação ou não da pessoa com 

deficiência no mercado de trabalho, atuem não só visando o cumprimento da Lei, mas 

também a real integração dessas pessoas. 

Este trabalho não se esgota em si, mas desperta novos itens a serem questionados, 

refletidos e buscados em benefício da ciência e da sociedade. 
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