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Introdução: As organizações encontram dificuldade ao lidar com as diferenças entre as
pessoas, sejam elas ligadas à raça, etnia, sexo ou deficiência. Nem todo empregador
está pronto para receber em sua empresa uma pessoa com deficiência.

O mercado de trabalho é mais restrito a esse público. Se de um lado há falta de
qualificação e de esclarecimento, acima de tudo há falta de estímulos que promovam
essa contratação. 

O sistema de cota-contribuição tem o objetivo de fazer com que as empresas eliminem
obstáculos que possam impedir o acesso do deficiente e ofereçam a eles oportunidades
de trabalho.
 Objetivo: O objetivo foi estudar a percepção da pessoa com deficiência em relação à
sua inclusão no mercado de trabalho, conhecer as relações interpessoais desenvolvidas
no trabalho, como o chefe e pessoas que trabalhavam com ela, e se a empresa ou local
de trabalho era adaptada a sua deficiência. Metodologia: O tipo de pesquisa utilizado
nesse trabalho foi a Pesquisa Descritiva, através da técnica de levantamento.  Foram
entrevistadas oito pessoas que tinham algum tipo de deficiência (física, visual,
auditiva, intelectual ou múltipla) e que estavam inseridas no mercado de trabalho. 
O instrumento utilizado foi parte dos questionários desenvolvidos e utilizados pela
i.social (empresa de consultoria com foco exclusivo na inclusão socioeconômica de
pessoas com deficiência no mercado de trabalho). A coleta de dados foi feita através
de um questionário de 16 questões de múltipla escolha, destinados a funcionários que
se encontravam dentro dos requisitos exigidos para análise. Resultados: A maioria dos
participantes considerou que o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência
está aquecido. Avaliaram que a qualidade das oportunidades de emprego que recebem
é boa ou ótima. Afirmaram que os profissionais de RH e gestores precisam de maior
informação/conscientização sobre a inclusão das pessoas com deficiência.

As principais barreiras impeditivas para a inclusão dos deficientes no mercado de
trabalho são: acessibilidade, barreiras culturais, falta de fiscalização dos órgãos
públicos, poucas oportunidades e falta de preparo dos gestores. E as principais formas
de ampliação e/ou melhoria da qualidade das vagas oferecidas pela Lei de Cotas são: o
aumento da porcentagem de funcionários com deficiência por empresa e o incentivo
fiscal para a empresa que contrata pessoas com deficiência.

A maior parte dos deficientes tem conhecimento da lei de cotas. Verificou-se que
metade dos participantes num período de um mês não recebia nenhuma oportunidade
de emprego.

Em relação à promoção, cinco entrevistados não haviam recebido nenhuma proposta.
Já em relação à integração na equipe de trabalho, seis pessoas falaram que esta ocorreu
de forma rápida. Quanto às adaptações realizadas na empresa no momento da
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admissão, seis funcionários afirmaram que a empresa já estava totalmente adaptada.
Conclusão: Muitas empresas pesquisadas não tinham entre seus funcionários pessoas
com deficiência, ou não atingiam o percentual adequado. Isso se deve à falta de
preparo dos deficientes e à falta de oportunidade disponibilizada pelas empresas.
Percebe-se assim, a dificuldade de um ponto de equilíbrio entre empresas e
profissionais com deficiência.
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