
Inclusão de PCD’s no mercado de trabalho 

 

Muito se tem falado nos dias atuais sobre os processos que envolvem as 

contratações de PCD’s (lê-se Pessoas Com Deficiência) para o mercado de 

trabalho.  A era da globalização, cada vez mais atuante no nosso mundo e em 

nossas relações, nos faz pensar sobre a importância de se considerar as 

diferenças como fator enriquecedor para as relações interpessoais bem como sua 

inclusão em grupos sociais.  

A Inclusão tornou-se a palavra da “moda" e vem de um conceito muito 

amplo e abrangente. A criação de leis para a inserção de PCD´S no mercado de 

trabalho, que estipula cotas e pune com multas as empresas que não atenderem 

ao seu cumprimento, transformou-se em assunto de fundamental importância para 

todas as empresas (principalmente para área de Recursos Humanos). 

Reuniões para se discutir o tema passaram a fazer parte do calendário das  

organizações que, cada vez mais, procuram oferecer oportunidades e se 

adaptarem ao novo mercado. Workshops e discussões entre profissionais da área 

de Recursos Humanos sobre o tema, são alvos de constantes e disputados 

encontros a fim de debaterem e buscarem opções de inserção para estes novos 

profissionais. É válido ressaltar que, todo este movimento em prol da 

compreensão e necessidade de adaptação física e humana das organizações vem 

de encontro com os interesses das empresas em estarem de acordo com o 

cumprimento das leis de inclusão impostas e mantidas sob fiscalização do 

Ministério do Trabalho. 

Após décadas excluídas do sistema econômico-produtivo sob estigma da 

incapacidade, as pessoas com deficiência (seja ela qual for) buscam, atualmente, 

uma colocação no mundo corporativo. Seu favorecimento dá-se pelo paradigma 

da inclusão social, cuja ênfase está no potencial e não na deficiência em si. 

Identificar este potencial é o principal desafio para as empresas.  

A contratação deve representar a inserção de um novo colaborador, 

produtivo e eficiente, capaz de agregar novos valores. Esta, por sua vez, não deve 

ser diferenciada do processo atual utilizado pelas empresas, mas sim contribuir 



como agente transformador para romper com antigos paradigmas existentes e 

ampliar a visão a cerca da deficiência. 

Os programas de inclusão organizacional devem estar atentos para 

questões que visam à promoção da sensibilização corporativa, com palestras e 

divulgação do trabalho internamente; capacitação de gestores e pessoas que 

lidam diretamente com os PCD’S, informando a forma de condução no processo 

seletivo e como se proceder após a contratação deste novo profissional; 

mapeamento de funções e do posto de trabalho, afim de melhorias no ambiente 

de atuação; além de proporcionar acessibilidade à esta pessoa bem como 

capacitação e programas de desenvolvimento (Integração funcional, Treinamento 

básico para a função e capacitação continuada) através de constante avaliação  

A busca do respeito pela dignidade, sua independência pessoal (inclusive a 

liberdade de fazer as próprias escolhas), a conquista da sua autonomia bem como 

de salários e cargos equivalentes aos demais funcionários faz com que a PCD se 

torne mais participativa e inclusa na sociedade.  

A inclusão social é a palavra-chave a nortear todo o sistema de proteção 

institucional da pessoa com deficiência no Brasil. É importante termos em mente a  

idéia de que há um débito social secular a ser resgatado em face destas pessoas 

e que muitas teriam esta inclusão facilitada com simples ações como remoção de 

barreiras arquitetônicas e atitudinais que acabam excluindo-as do acesso a 

direitos básicos. Cabe, portanto, à sociedade agir combinando esforços públicos e 

privados. 

Assim, conclui-se que a pequena participação dos portadores de deficiência 

no mercado de trabalho e na geração de riquezas para o país não decorre da falta 

de um sistema legal protetivo. A carência de ações, estímulos, instituições e da 

sociedade em geral contribuem retardar, de forma concreta, a formação, 

habilitação, e inserção das PCD´S no mercado de trabalho. 
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