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RESUMO 
 
 

Introdução: Ao longo dos anos as Pessoas Com Deficiência (PcD) sempre 
receberam tratamento de exclusão. Dentro do ambiente laboral, a situação não era 
diferente. Visando a inclusão desse público, o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) criou uma lei (8213/1991) para que as empresas destinassem cota que varia 
de 1 a 5 % do efetivo total para PcD.  As empresas passaram a se mobilizar para 
cumprir o requisito legal, mas esbarraram e continuam enfrentando várias 
dificuldades no momento da contratação como: ambientes mal planejados, mão de 
obra pouco qualificada, ausência de programas de gestão que comtemple PcD entre 
outros. Objetivos: O presente estudo teve por objetivo oferecer ao público 
empresarial ferramentas inclusivas, além de fomentar a Ergonomia de concepção, e, 
mostrar a necessidade da criação de um programa de gestão de inclusão 
responsável de PcD juntamente com um programa de Ergonomia. Métodos: Foi 
realizado um estudo de caso, com características de uma pesquisa tanto qualitativa 
quanto quantitativa e uma revisão da literatura empregando, como palavras chave, 
Pessoa com Deficiência; Inclusão; Trabalho; Ergonomia; Gestão; Saúde 
ocupacional. Resultados: Foram feitas 3675 entrevistas. Destas, 288 colaboradores 
foram indicados a comparecer no Departamento Médico para uma reavaliação 
detalhada conforme preconiza o Decreto 5.296/2004. Apenas 11 se enquadraram 
nos critérios estabelecidos pelo Decreto, passando a fazer parte da cota da 
empresa, o que aumentou em 10% o efetivo total de PcD. Conclusão: A pesquisa 
realizada com trabalhadores que fazem parte do quadro de funcionários da empresa 
se mostra uma ferramenta inclusiva para tais organizações privadas. Além desta 
ação, torna-se necessário o investimento inicial em gerenciamento ergonômico junto 
com um programa de inserção de PcD e melhor capacitação da equipe de Saúde 
Ocupacional no que se refere à seleção de PcD. Todas essas ações podem facilitar 
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o cumprimento da legislação, além de reduzir os custos de remodelação de leiautes 
e alocação equivocada do trabalhador com deficiência.  
 
Palavras-chave: Pessoa com Deficiência; Inclusão; Trabalho; Ergonomia; Gestão; 
Saúde ocupacional; 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Historically disabled peoples – DP ever received treatment Exclusion. 

Within the workplace the situation was not different. Seeking the inclusion of the 

public, the Ministry of Labor and Employment introduced a bill (8213/1991) for 

companies ranging destine share 1-5% of the total workforce for DP. Companies now 

mobilizing to meet the legal requirement but bumped and continue to face various 

difficulties in hiring as environments poorly planned, poorly skilled labor, lack of 

management programs that can contemplates DP among others. Objectives: This 

study aimed to provide the business audience inclusive tools and foster Ergonomics 

design and show the need for the creation of a management program for responsible 

inclusion of DP along with a program of ergonomics. Methods: A case study with 

characteristics of both qualitative and quantitative research and a literature review 

using as keywords, Disabled peoples; inclusion; work; ergonomics; management; 

Occupational health. Results: 3675 interviews were conducted. Of these, 288 

employees were nominated to attend the Medical Department for a detailed 

reassessment as recommended by the Decree 5296/2004. Only 11 fulfilled the 

criteria established by Decree, becoming part of the company's share, which 

increased by 10% of the total effective DP. Conclusion: The survey of workers who 

are part of the staff of the company shows a comprehensive tool for such private 

organizations. In addition to this action, it is necessary the initial investment in 

ergonomic management along with a program to insert DP and better staff training 

Occupational Health in relation to the selection of DP. All these actions can facilitate 

compliance with the law and reduce the costs of remodeling layouts and 

misallocation of disabled workers.  

 

Keywords: Disabled people; inclusion; work; ergonomics; management; 

Occupational health; 
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INTRODUÇÃO 

 

 
A Ergonomia prioriza em executar toda espécie de trabalho baseado na 

tríade: conforto, segurança e desempenho eficiente¹ e tem suas origens desde os 

primórdios da existência da raça humana. Segundo Barbosa Filho²:  

“A ergonomia é tão antiga quanto à própria existência humana, pois surgiu 
da necessidade concreta [...]. Quando o homem percebeu que com um 
tacape que se conformava bem à sua mão, poderia caçar e se defender 
melhor dos predadores – animais e outros homens, embora não tivesse 
ideia do que fazia, sem notar ou saber, exerceu a ergonomia. Quando 
vemos nas ruas um gari que, para reduzir o seu cansaço ao final do dia, 
alonga o cabo de sua vassoura com um pedaço de cano, intuitivamente 
também exerce a ergonomia. E assim surgem boas soluções, 
especialmente com aqueles que conhecem em detalhes o que realizam, 
cujo conhecimento jamais deve ser desprezado”. 
 

Porém, oficialmente teve sua gênese oficializada com o engenheiro inglês 

Kenneth Frank Hyvel Murrell, que fundou a primeira sociedade de ergonomia do 

mundo em 1949³. 

Desde a Antiguidade o modelo de trabalho é motivo de estudos e de 

preocupações para a sociedade.  Ao se analisar a origem do homem, pode-se 

afirmar que é praticamente certo que o trabalho surge de suas ações ativas sobre a 

natureza. 

Há cerca de dez mil anos, a terra passou a apresentar situações climáticas 

mais favoráveis para que o homem primitivo se ausentasse de suas cavernas. Ele 

foi obrigado a coletar frutos e vegetais, posteriormente abater animais e, 

consequentemente, lavrar a terra. Estas atividades foram indispensáveis à sua 

sobrevivência e ao seu desenvolvimento evolutivo, cognitivo e social. A partir daí 

houve mais organização dos grupos sociais, fazendo com que surgisse percepção 

sobre quais humanos representariam fardos durante caçadas e fugas, gerando 

concepção de deficiente, diferente, aleijado, ou seja, uma perspectiva negativa do 

ser humano que poderia por em risco a sobrevivência do grupo social, provocando a 

necessidade de eliminação dessas pessoas4. Mais adiante no Egito antigo, na 

Grécia e Roma e em vários períodos da Idade Média e Idade Moderna as pessoas 

que nasciam com alguma incapacidade, comparadas às que eram consideradas 
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dentro do padrão normal, tiveram tratamento diferenciado (de exclusão)5. Por 

conseguinte, no período contemporâneo, a exclusão social das Pessoas com 

Deficiência – PcD –6 é o resultado de laços de um processo cultural muito forte e 

antigo. 

No Brasil, a lei 8213/91 – Artigo 937, conhecida como Lei de Cotas, surgiu 

para atender a necessidade de ser realizada a inclusão efetiva e responsável dessas 

PcD e reabilitados no ambiente laboral.  

O presente trabalho teve por objetivo proporcionar à sociedade empresarial 

ferramentas para inclusão responsável de PcD no mercado de trabalho formal, de 

maneira que estes venham ocupar as respectivas vagas onde são tão eficientes 

quanto os demais; e explorar os conceitos da Ergonomia, tendo em vista que, por 

ser esta uma ciência multidisciplinar e suplementada primordialmente nas ações de 

concepção dos postos de serviços, deve ser fomentada. 

Para isto é necessário conscientizar os empregadores: quanto à sua 

responsabilidade social; de que o alcance da cota não se trata de uma tarefa ilusória 

e de benefícios unilaterais quanto aos quesitos fiscais; sobre a importância de ser 

realizada a Análise Ergonômica do Trabalho em todos os postos de trabalho, 

eliminando assim barreiras físicas e cognitivas; aumentando a atenção dos 

profissionais de saúde relacionado à identificação de PcD nos processos pré-

admissionais e a criação de um sistema de gestão dentro do ciclo do PDCA para 

acompanhamento destes PcD. Por tais motivos, este estudo tem sua importância 

justificada. 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de caso, com pesquisa classificada como quali 

quantitativa. 

Foram utilizados referências bibliográficas, referendando o tema Ergonomia 

aplicada a PcD e gerenciamento de processos, aspectos legais da norma brasileira 

e internacional, diretrizes empresariais de saúde de uma organização privada e 

pesquisa aplicada aos empregados dessa organização empresarial. 

 A referência bibliográfica foi utilizada como conceito básico dos trabalhos 

aplicados para a consolidação das análises ergonômicas com ênfase na 
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adaptabilidade e adequação de postos de trabalhos para PcD, e os diversos 

aspectos de acessibilidade.  

 

Área de abrangência 

 

A pesquisa foi realizada em uma indústria da Construção Civil, localizada no 

município de Paranaíta- MT. 

 

Participantes 
 

Como participantes do estudo foram definidos os colaboradores dessa 

indústria da Construção Civil que concordaram em responder o questionário, 

totalizando 3.675. 

 

 Procedimento 
 
Para a realização e aplicação da pesquisa, foi elaborado o Censo da Inclusão, 

questionário contendo 09 (nove) questões fechadas que abordaram assuntos 

relacionados ao conhecimento sobre a Lei nº 8.213/91 (“Lei de cotas”) e o 

mapeamento dos tipos de deficiência. 

Por se tratar de um ambiente de trabalho de obra civil, optou-se pela 

aplicação do censo impresso, ou seja, o questionário elaborado foi disponibilizado 

em papel (impresso) e o seu preenchimento foi por meio de entrevista individual. É 

importante destacar que o questionário possuía uma tecnologia de leitura ótica, 

dinamizando a compilação dos dados. 

A empresa onde foi realizada a pesquisa possuía 4.516 empregados no mês 

de fevereiro de 2014, mês que foram aplicados os questionários denominados de 

Censo da Inclusão. A aplicação dos questionários teve duração de 21 dias e 

contemplou 3.675 empregados. Após a compilação dos dados, estes foram tratados 

e posteriormente reenviados à empresa para validação dos resultados, através de 

reexame de avaliação individual clinico morfofuncional de cada uma das possíveis 

PcD. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O ano de 1981 foi eleito o ano internacional das pessoas deficientes8
. A partir 

deste marco histórico, passaram a ser conhecidas desta maneira: “pessoa 

deficiente”.  Várias foram e continuam sendo a nomenclatura utilizada para pessoas 

com deficiência. O termo mais utilizado, que, porém, não se adequa mais à situação 

é o termo “portador”; portador de deficiência como quem porta algo ou alguma coisa. 

Pelo entendimento de que deficiência não se porta (e, sim, se tem), o verbo portar e 

o adjetivo portador não podem ser encarregados dessa representação. Pessoas 

com necessidades especiais – PNE é também um termo bastante utilizado, mas se 

enquadram nele os idosos, as gestantes, os obesos. Necessidades especiais podem 

ser tanto permanentes quanto momentâneas, portanto, não é uma terminologia 

adequada. No ano de 2006 após debate mundial, o termo “Pessoas com Deficiência” 

– PcD, foi adotado.  

A definição de como serão chamadas as PcD, de nada nem tampouco ajuda 

se por parte da população empresarial não houver a execução da responsabilidade 

social. Para isto é necessário que toda a sociedade aprenda a enxergar que a 

deficiência não significa incapacidade ou invalidez e que todos são iguais em direitos 

e obrigações. Neste momento, não serão discutidos os papeis dos diversos níveis 

do estado como responsável ao provimento de recursos e ações de integração de 

PcD. 

Ao se criar uma lei que possibilita a inclusão de pessoas para vagas dentro de 

uma empresa privada para uma classe menos favorecida (ou com restrições), como 

no caso de PcD, consequentemente, inicia-se uma forma de desvincular do 

assistencialismo obsoleto e patriarcal das políticas governamentais de assistência 

social para com os mesmos. O cidadão, antes excluído, passa a ser produtivo e a ter 

o poder de gerir a própria vida. O trabalho é o melhor meio de inclusão social e de 

cidadania para o indivíduo9
. Entretanto, um dos problemas enfrentados, é o viés que 

produz a contratação de PcD por empregadores que simploriamente tendem a 

apenas cumprir o seu papel legal para atendimento da cota instituída, e que talvez 

seja a problemática principal. 

Isso é um viés que surge decorrente das políticas internacionais de incentivo 

ao trabalho de PcD, que, estimula a quebra de paradigmas ainda existentes na 
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sociedade arcaica e retrógrada, e, continua sendo a melhor forma de se realizar uma 

inclusão efetiva deste indivíduo na sociedade produtiva. 

Varia bastante o percentual destas políticas, e em alguns países, ainda são 

acrescidos benefícios fiscais como no caso de Colômbia e Espanha. No país latino 

americano não existe “obrigatoriedade” de se contratar PcD, mas, a empresa que 

tiver pelo menos 10% de empregados com deficiência se isenta de tributos nacionais 

e taxas de importação. Já em Espanha existe o percentual mínimo de 2% para 

empresas com mais de 50 empregados, onde o cumprimento da cota gera uma 

redução nas tributações patronais9. 

 A realidade brasileira se difere um pouco. Na lei 8.213/91 temos as seguintes 

cotas10: 

I – de 100 a 200 empregados .................. 2% 

II – de 201 a 500 ............................................ 3% 

III – de 501 a 1.000 ........................................ 4% 

IV – de 1.001 em diante ............................. 5% 

Apenas após a criação do Decreto Federal nº 3.298/99, a lei de cotas passou 

a ter sua aplicabilidade cobrada¹¹, e após o ano de 2001, onde as fiscalizações por 

parte do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério Público do Trabalho 

(MPT) ficaram mais acirradas, houve crescente entrada dos profissionais com 

deficiência no mercado de trabalho9. O decreto nº 3.298/99 tem também o poder de 

regulamentar a Lei nº 7.853/99¹¹. 

Para efeito punitivo, os auditores fiscais do trabalho averiguam as empresas 

quanto ao cumprimento da legislação pertinente. Aplicam multas de acordo com a 

quantidade de PcD que deixaram de ser contratados, multiplicada pelos dias de 

trabalho em inconformidade legal. O valor máximo não poderá ultrapassar R$ 

119.512,339
. 

De acordo com o Censo do IBGE de 2010 45.606.048 de brasileiros, 23,9% 

da população total, têm algum tipo de deficiência – visual, auditiva, motora, mental 

ou intelectual12
. Embora haja esse número expressivo de PcD, Araújo10 afirma que 

as empresas alegam dificuldade para encontrar mão de obra qualificada para 

alcançar a cota. Mesmo a falta de qualificação desse público estando atualmente em 

discussão, é notória a mobilização empresarial para ampliar o número de PcD em 

seu efetivo. Para Vicente, Rebelo & Inverno13 um aspecto relevante que aumenta a 
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corrida para o preenchimento da cota é a visibilidade empresarial dentro do mercado 

por causa da responsabilidade social.  

Rico14 afirma que em tempos atuais a empresa deve se ater principalmente à 

responsabilidade social. De Sousa Filho e Wanderley15 demonstram em seus 

estudos que não basta mais a empresa ser a mais rápida, ou a que atende melhor. 

A junção perfeita de peculiaridades que colocam uma empresa entre as principais é 

aquela que faça união entre qualidade, segurança, políticas de sustentabilidade, 

responsabilidades sociais e produtividade. No momento em que uma empresa pensa 

nesses aspectos como um todo, vem à tona o tema Ergonomia. 

Devido à abrangência da ergonomia, sendo uma ciência multidisciplinar e 

possuir Norma Regulamentadora própria (NR17 com redação atual dada pela 

Portaria n° 3.751, de 23 de Novembro de 1990)1, na qual dispõe sobre vários itens e 

subitens que influenciam diretamente no resultado final de um processo produtivo, 

Simonelli e Camarotto16 mencionam que é palpável que dos programas 

complementares (Programa de proteção respiratória, programa de conservação 

auditiva, programa de ergonomia, dentre outros.) das matrizes PCMSO17 e PPRA18
, 

o programa de Ergonomia é deles o que tem maior obrigação para com a inclusão e 

acompanhamento de PcD. A NR-17 dá ênfase aos aspectos de conforto para o 

integrante em seu ambiente de trabalho, sabiamente, o legislador tem o 

entendimento que o trabalhador que produz em um ambiente saudável, protegido e 

confortável terá um incremento importante em seus resultados produtivos. Nos 

Subitens da NR- 17 é possível exemplificar com clareza os mobiliários do posto de 

trabalho¹, onde a ausência de um estudo ergonômico pode gerar grandes 

problemas, um deles é a formação de barreiras arquitetônicas, gerando uma 

incapacidade. 

A Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO19 menciona que:  

“a Ergonomia objetiva modificar os sistemas de trabalho para 

adequar a atividade nele existentes às características, habilidades e 

limitações das pessoas com vistas ao seu desempenho eficiente, 

confortável e seguro”.  

A partir da criação de programas de gestão nos quadros de saúde de uma 

empresa, e comprovar a consistência e veracidade dos mesmos, consegue-se aliar 

a responsabilidade de empregador ao importante ganho financeiro, ou seja, 

demonstrado os processos para que a meta seja cumprida (mesmo que não a tenha 
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sido), é fator notório e de grande consideração na manutenção e até na redução do 

Fator Acidentário de Prevenção – FAP - que incide no SAT (Seguro Acidente de 

Trabalho). As empresas possuem o ônus de pagar mensalmente 1, 2 ou 3% de sua 

folha de pagamento, multiplicado pelo FAP; para o cálculo do FAP, atitudes 

prevencionistas, programas consistentes de prevenção de acidentes e promoção da 

saúde entre outros itens, têm um peso considerável para que este FAP seja um 

índice que reduza em até 50% (cinquenta por cento) ou aumente em até 100% (cem 

por cento) a alíquota devida20, 21. 

Tendo como base a citação da ABERGO e a dimensão esferográfica atingida 

por evidências de programas integrados, é imprescindível que haja um programa de 

Ergonomia, como tal, um programa que compreenda a inserção de pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida dentro das empresas contratantes12. É importante 

que esses programas de gestão estejam interligados e agindo dentro de um ciclo 

que planeje a entrada de PcD na empresa; a partir desta entrada realize melhorias 

no posto de serviço deste colaborador – nunca ignorando o ponto de vista do 

mesmo22; promova a verificação periódica das melhorias executadas nos locais de 

trabalho tais como a efetividade das mesmas e por último, ter consciência da 

necessidade de sempre analisar criticamente os resultados para que haja 

aperfeiçoamento contínuo.  

Este ciclo nada mais é que o PDCA – “Plan”, “Do”, “Check” e “Act”, ou 

Planejar, Executar, Verificar, Atuar, instrumento de gestão administrativa utilizado 

mundialmente com objetivo de gerenciar rotinas e desenvolvimento contínuo dos 

pontos criticados e/ou os analisados como metas atingidas23.  

Na fase de Planejamento de um Programa de gestão em saúde para PcD, é 

necessária a realização da Ergonomia de concepção. A partir do estudo de Ferreira, 

Dvorecky & Melnick24 entende-se por Ergonomia de concepção a atuação direta na 

primeira fase do projeto, antecedendo inclusive o início do processo produtivo, onde 

há interferência até na compra de ferramentas e mobiliários, analisando um setor 

como um todo, a fim de atender a grande diversidade de pessoas, levando em 

consideração dados antropométricos. Na mesma linha de raciocínio Bcheche, Costa 

& Azevedo25 dizem que a ergonomia de concepção é empregada no início do 

projeto, de forma a antever os problemas. Quando a Ergonomia tem o poder de agir 

nesta ocasião, ela tem maiores chances de atender as adaptações relativas aos 

95% da população trabalhadora. Para isso é necessário que entre em ação a figura 
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do ergonomista26, que utilizará seus conhecimentos sobre micro ergonomia e macro 

ergonomia, planejando assim o posto de trabalho, e, atuando para conseguir a 

melhor alocação dos PcD no processo produtivo, de maneira a não haver problemas 

como: assédio moral, comprometimento do quadro de saúde dos mesmos, 

sobrecarga de colegas de trabalho, entre outros. 

Em seu livro: Ergonomia, projeto e produção, Iida relata que além da 

Ergonomia de concepção, ainda há a Ergonomia de correção e Ergonomia de 

conscientização27. É sabido que, não só para efetivar um nível esperado de 

produtividade, mas para eliminar os custos de adequação de um leiaute mal 

planejado a priori, em um caso de correção, a Ergonomia de concepção na 

contratação de PcD gera essa relação direta com o custo menor e evita a formação 

das barreiras tanto físicas quanto cognitivas28. 

A partir de um ambiente27 de trabalho planejado para receber pessoas com 

deficiência, inicia-se a fase de Execução do programa de gestão. É de suma 

importância que esses trabalhadores sejam avaliados tal como todos os outros num 

processo pré-admissional, porém, dirigido por equipe de saúde dotada de 

propriedades para admiti-los de modo que estes tenham totais condições para 

assumir as vagas a que se candidataram. Uma vez que a avaliação pré-admissional 

deva ser igual para todos os candidatos, independente de ser ou não PcD, a ótica da 

equipe avaliadora deve ser individualizada e estar o tempo todo voltada para a 

possibilidade daquele candidato ter alguma deficiência, pois além de facilitar o 

cumprimento da cota, faz com que aumente o leque de opções para o candidato. 

Embora seja considerado inapto para determinada função, sempre existirá uma 

forma de integrar este PcD, para isso sempre deve haver interface com o setor de 

Recursos Humanos.  

A Análise Ergonômica do Trabalho – AET – deve ser realizada para todos os 

postos de trabalho da organização¹. Segundo Guérin e colaboradores26, dá ao 

avaliador os diagnósticos e ferramentas de capacitação para considerar diversos 

aspectos ergonômicos durante o exame pré-admissional. Guérin e colaboradores26 

descrevem ainda, que, esta avaliação mais acurada permite proteger a integridade 

física do candidato, alocando-o em função compatível, caso seja PcD ou não, e 

também protege a organização do trabalho, não onerando e não sobrecarregando o 

setor produtivo com retrabalhos e readaptações inadequadas.   
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Estudos de Ferreira, Dvorecky & Melnick24 mencionam que a AET realiza 

abordagens voltadas de forma geral para o aspecto organizacional da empresa e 

com olhar minucioso sobre o ambiente específico do trabalho. De fato, só existe 

ergonomia se existir uma AET, e só existe uma AET se ela for realizada 

empiricamente, numa situação real de trabalho. Somente através da fragmentação 

do trabalho (metodologia da AET) e seu acompanhamento em tempo real, pode se 

comparar o trabalho prescrito com trabalho real. O trabalho prescrito tem ligação 

com o que a organização espera do empregado, e o trabalho real com o que 

significa o processo para o próprio trabalhador. O profissional responsável por 

coletar os dados para uma AET fidedigna usa técnicas quantitativas e qualitativas, 

fazendo com que o avaliador do processo pré-admissional possa ser munido de 

embasamento respaldado em documentação legal e observação da prática laboral. 

Deve haver o monitoramento das PcD em uma planilha de dados onde 

contenham no mínimo: Nome, função, endereço, contato e classificação da 

deficiência (que pode ser auditiva, física, mental, visual ou até múltipla). Essa 

planilha servirá para que haja um acompanhamento do trabalhador em seu local de 

labor e para fazer a transição da fase de ação para a fase de verificação dos 

achados. 

Entrando na fase de Verificação, o profissional ergonomista deve realizar 

visitas técnicas e inspeções de campo com alguma periodicidade nos locais onde os 

PcD contratados executam suas atividades. Assim, é possível realizar intervenções 

ergonômicas26 ou até mesmo renovar a AET já existente.  

O programa de Gestão estará no seu nível mais alto, concluindo o ciclo 

PDCA, quando for examinado na análise crítica onde comprova que as ações 

conjuntas com ergonomia estiveram dentro das metas traçadas no planejamento. 

Muitas empresas ao realizar essa análise crítica, encontram falhas obtidas desde o 

planejamento, tendo que recorrer a ações da Ergonomia de correção, o que geram 

custos elevados em algumas ocasiões até mesmo, impossibilitando a chegada de 

novos PcD. Cabe aos gestores do programa apresentar resolução para a situação.  

Uma medida que tem sido utilizada, entretanto tardia, é a sensibilização da 

equipe de saúde ao tema, conjunta com a realização de treinamentos sobre a 

tipificação das deficiências e importância de cumprir o percentual de contratação. 

Outra ferramenta que tem inclusive ampliado a criação de empresas de consultoria 

(Empresas de Inserção – EI’s)29 tanto no Brasil quanto a nível internacional para 
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contratação de PcD, é a tentativa de aumentar a cota realizando pesquisa dentro do 

quadro de efetivo ativo das organizações. 

Através de dados adquiridos em uma grande empresa brasileira que atua na 

área da construção civil no estado do Mato Grosso na qual foi possível aplicar um 

questionário aos seus empregados, denominado de Censo, aumentou-se a cota de 

PcD, mas não significativamente. Exigiu um trabalho árduo, pois a quantidade de 

pessoas a serem entrevistadas demandou uma equipe maior somente para a 

aplicação do censo. Como no ramo da construção civil há uma grande rotatividade 

de integrantes por causa da dinâmica das atividades, o tempo gasto para realizar a 

tabulação e devolutiva do resultado do censo e reavaliação de possíveis PcD fez 

com que a aplicação de um formulário se tornasse uma medida a ser repensada.  

No total foram realizadas 3675 (três mil seiscentas e setenta e cinco) 

entrevistas. O efetivo médio no período era de 4516 trabalhadores, portanto, atingiu-

se um total de 81,4% de todo o efetivo do Empreendimento. A partir da análise das 

respostas e cruzamento dos dados sobre a questão da deficiência, foram 

identificadas 288 (duzentas e oitenta e oito) pessoas indicadas ao departamento 

médico para uma reavaliação detalhada à luz do Decreto 5.296/200430 (8% do total 

pesquisado). No final do mês de Junho de 2014, ou seja, quatro meses após a 

aplicação do Censo, constatou-se que destes 288 apenas 11 seriam enquadrados 

nas cotas da empresa que já possuía 110 PcD (2,4% do total de integrantes), assim 

o foram, passando para 121 (2,7%). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O atendimento às diretrizes empresarias de saúde, estritamente dentro do 

atendimento às normas legais e com olhar voltado para os postos de trabalho no 

momento da avaliação, faz com que o processo de busca de PcD seja mantido ou 

incentivado a melhorias durante a etapa de recrutamento.  

Os programas de Ergonomia e Inserção de Pessoas com Deficiência não 

podem ser encarados como meros documentos comprobatórios de filosofia 

empresarial. A força destes documentos não está na sua meta, mas nas ações que 

devem ser cumpridas por toda a organização para o alcance desta. A criatividade, o 
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empenho, o compromisso com o tema, de cada grupo gestor é o que determina esse 

caminho. 

O método se mostrou confiável e atingiu o esperado, porém, todas as 

características deste tipo de atividade devem interferir fortemente na contratação de 

PcD, desde a concepção do projeto até a conclusão, monitorando e acompanhando 

os empregados. 

Uma vez identificado este grupo especial de pessoas, quando na construção 

civil, uma grande melhoria no processo de gerenciamento de PcD, seria a 

implantação de banco de dados e de informações sobre esses trabalhadores. Neste, 

a busca será mais rápida e essencialmente, promoverá uma melhor visibilidade 

empresarial em seu ramo, pois partirá dela em desenvolver a sustentabilidade 

exercendo a responsabilidade social em se trabalhar em um tema de relevância que 

é o reconhecimento e inserção no mercado de trabalho da PcD. 
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