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Apresentação 
 

A Cartilha “Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho - 

Informações úteis para Profissionais com Deficiência”, foi elaborada pelo Centro de 

Tecnologia e Inovação (CTI) da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (SEDPcD) do Governo do Estado de São Paulo e alinhada aos três pilares 

que sustentam a política de inclusão das pessoas com deficiência de oferecer 

oportunidades para todos. 
 

Esta cartilha tem o objetivo de auxiliar a você, trabalhador com deficiência, no 

processo de empregabilidade e inclusão pelo trabalho no mercado convencional, um 

dos pilares do Plano Estadual de Direitos das Pessoas com Deficiência da SEDPcD.  

Seu protagonismo e sua colaboração neste processo são fundamentais para o seu 

sucesso! 
 

Ao longo da cartilha, por meio de diversas informações e orientações, o CTI/SEDPcD 

pretende colaborar com o seu desenvolvimento profissional e sobretudo causar um 

impacto positivo na empregabilidade de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho. O trabalho propicia o desenvolvimento econômico da pessoa com 

deficiência, fortalece sua inclusão social e eleva sua autoestima, sendo necessário à 

conquista da plena cidadania. 
 

E cabe a você, como profissional, fazer a sua parte para incluir e ser incluído. 

Queremos que as empresas reconheçam a sua eficiência e talentos, ofereçam os 

apoios necessários de acordo com suas necessidades, combatendo toda forma de 

discriminação e permitindo a realização dos seus direitos. 
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Protagonismo 

Está cada vez mais comum encontrarmos pessoas com deficiência exercendo 

cidadania nas mais diferentes áreas. São alunos em escolas e faculdades, 

frequentam bibliotecas, centros culturais, clubes, cinemas, estádios e museus, 

praticam seu esporte preferido, vão ao show do seu artista favorito, e como não 

poderia deixar de ser, estão ativos no mercado de trabalho, mostrando seus talentos 

e habilidades. A cada ano fica mais fácil perceber que ter uma deficiência não é 

sinônimo de incapacidade ou limitação. Muito pelo contrário: são pessoas que 

mostram sua força de vontade e capacidade de superação a cada dia porque ainda 

enfrentam diversas barreiras, sobretudo pela falta de acessibilidade das cidades. 
 

Podemos dizer que, hoje, as crianças e jovens com deficiência estão crescendo com 

diversos exemplos de profissionais bem-sucedidos para se espelhar, pessoas que se 

destacaram em algum setor. São músicos, atletas, lideranças, e até mesmo pessoas 

comuns que exercem suas profissões como a maior parte dos brasileiros porque 

tiveram igualdade de oportunidades. 
 

Os atletas paralímpicos são o maior exemplo desta capacidade de superação que 

inspiram e emocionam qualquer pessoa, com ou sem deficiência, por sua 

perseverança e dedicação. No universo artístico, pessoas como Beethoven (1770-

1827), Ray Charles (1931-2004), Frida Kahlo (1907-1954), e mais recentemente 

Andrea Bocelli, Herbert Vianna e os músicos da Tribo de Jah, são admirados por seus 

talentos incríveis. E demonstrando a imensa capacidade de trabalho das pessoas com 

deficiência e sua capacidade de encarar qualquer desafio, temos hoje o presidente 

do Equador, Lenin Moreno, e a vice-presidente da Argentina, Gabriela Michetti, 

contribuindo para derrubar mitos e preconceitos. 
 

Em comum, a maior lição que todas essas pessoas nos traz é que o sucesso requer 

esforço, disciplina e muito trabalho. 
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Sociedade: Cidadania e Inclusão 

Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em uma sociedade. No 

campo da legislação, a Constituição da República Federativa do Brasil1 declara como 

seus princípios fundamentais: a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, além da soberania e do pluralismo 

político. Este é o primeiro artigo da nossa Constituição. Logo na sequência, a 

Constituição declara que os objetivos da nossa República são construir uma 

sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional, do mesmo 

modo erradicar a pobreza e as desigualdades, assim como promover o bem de todos 

sem nenhum tipo de preconceito ou qualquer forma de discriminação. As pessoas 

com deficiência ganharam um reforço a mais com a ratificação da Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU) 

com status de Emenda Constitucional. Isso significa que o tratado internacional de 

direitos tem o mesmo peso que nossa Constituição, a lei máxima do país. O primeiro 

artigo da Convenção da ONU diz o seguinte: “promover, proteger e assegurar o 

desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

por parte de todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 

inerente dignidade”. 
 

Desse modo, não há nenhuma dúvida quanto à cidadania dos brasileiros com 

deficiência, que são cidadãos como todos os brasileiros com os mesmos direitos e 

deveres. A Constituição dedica um Capítulo inteiro para elencar 78 direitos e deveres 

individuais e coletivos, declarando expressamente que “todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza”. Depois outro Capítulo é dedicado para 

apresentar os direitos sociais, são eles: a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. 
 

Portanto, todos os cidadãos, além dos direitos, têm deveres a cumprir com a 

sociedade em que vivem.  Respeitar e cumprir ambos retrata uma sociedade 

equilibrada e justa.   

                                                           
1 Constituição da República Federativa do Brasil é a lei suprema e fundamental do Brasil e foi promulgada em 5 de outubro 
de 1988. 
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O movimento pela inclusão veio para oferecer igualdade de oportunidades, 

reconhecendo que as pessoas com deficiência têm impedimentos de natureza física, 

intelectual ou sensorial, mas que são as diversas barreiras, tanto as físicas e 

arquitetônica, quanto as de atitude e o preconceito, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas.  
 

Assim a inclusão se refere ao direito que todas as pessoas têm, sem sofrer 

discriminação de qualquer natureza, de viver na sociedade, usufruindo de seus 

direitos e desempenhando seus deveres, e principalmente, respeitando os direitos e 

as diferenças das demais pessoas. Esta é uma Sociedade Inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você sabia?  

Atualmente, o termo utilizado e adotado mundialmente é Pessoa com Deficiência. 

Ele destaca a pessoa e trata a deficiência apenas como uma característica. A 

expressão pode ser usada com suas variações: aluno com deficiência, trabalhador 

com deficiência e outras, deixando de lado o termo “portador de deficiência” ainda 

presente em algumas legislações e outras denominações com caráter pejorativo 

e assistencialista. 
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Legislação 

O Brasil é considerado um dos países mais avançados do mundo no que diz respeito 

à legislação para pessoas com deficiência. Em 2015 tivemos nossa maior conquista 

nesta garantia de direitos com a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (LBI – Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência), 

segundo as diretrizes estabelecidas pela ONU para a inclusão e no combate à 

discriminação. É uma legislação moderna, que valoriza a autonomia e direitos das 

pessoas com deficiência de fazerem as próprias escolhas e alterou diversas outras 

leis como Código Civil, o Código do Consumidor, o Código de Trânsito Brasileiro, o 

Estatuto da Cidade, entre outras para atualiza-las e, desse modo, revogar costumes 

e práticas que ainda constituíssem discriminação. 

 

Histórico 

Logo após a promulgação da Constituição de 1988, foi aprovada a Lei 7.853 de 24 

de outubro de 1989, que estabeleceu as normas gerais para assegurar o pleno 

exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência e sua efetiva 

integração social.  
 

Essa legislação já trouxe diversas diretrizes como a inclusão da Educação Especial 

como modalidade transversal no sistema educacional comum, a criação de uma rede 

de serviços especializados em reabilitação, o apoio governamental à formação 

profissional, e, muito importante: a adoção de legislação específica que disciplinasse 

a reserva de cotas no mercado de trabalho. A Lei 7.853/89 ainda trouxe a previsão 

dos crimes que constituíssem discriminação e suas punições que determinavam 

reclusão de 1 a 4 anos e multa. Entre os crimes estavam a recusa de matrícula em 

estabelecimento de ensino e negar emprego, sem justa causa. 
 

Em 1991, com a aprovação da Lei 8.213, que dispôs sobre os Planos da Previdência 

Social, o legislador incluiu um artigo (artigo 93) para atender a determinação da Lei 

7.853/89 e trouxe a obrigação às empresas com cem ou mais funcionários de 

preencherem de 2% a 5% de seu quadro de funcionários com pessoas com 
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deficiência ou reabilitados. Esta é a chamada Lei de Cotas, a principal garantia para 

o acesso de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

 

 

A Lei de Cotas vem estimulando as organizações a iniciarem programas de inclusão 

e a buscarem alternativas para que este tipo de contratação seja feito da maneira 

adequada. Não se trata apenas de contratar pessoas com deficiência e agir de acordo 

com o que determina a legislação, mas oferecer todas as possibilidades para que 

elas possam se desenvolver, permanecer e crescer na organização.  
 

No entanto, foi somente em 1999, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, 

que o governo federal regulamentou a Lei nº 7.853/89 com a publicação do Decreto 

nº 3.298, definindo quem eram as pessoas com deficiência para efeitos da Lei, e 

desse modo pôde dar aplicabilidade também a Lei de Cotas. Além disso, o artigo 28, 

do Decreto 3.298/99, determinou que o aluno com deficiência matriculado ou 

egresso do ensino fundamental ou médio, de instituições públicas ou privadas, 

tivesse acesso à educação profissional, a fim de obter habilitação profissional que lhe 

proporcionasse oportunidades de acesso ao mercado de trabalho.  
 

No ano seguinte, o governo também inovou ao enviar ao Congresso uma proposta 

de Lei de Acessibilidade que foi aprovada como Lei nº 10.098/2000. Foi por meio do  

Decreto nº 5.296/2004, que regulamentou duas leis federais - a Lei 10.098/2000, 

que estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade, e a Lei 

10.048/2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e 

A proporção de contratação determinada pelo Artigo 93 da Lei 8.213 de 24 de 

julho de 1991: 

De 100 a 200 empregados.......................................................2%  

De 201 a 500.........................................................................3%  

De 501 a 1.000.......................................................................4%  

Acima de 1.000.......................................................................5%  
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mobilidade reduzida -, que houve modificações importantes com relação à definição 

das deficiências que podem ser contabilizadas para a cota legal da empresa. As mais 

relevantes são as redefinições de deficiência visual, auditiva e física, com a inclusão 

do nanismo pela primeira vez em uma legislação. 

 

A Convenção da ONU e o conceito revolucionário de deficiência  

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada pela 

Assembleia Geral da Organização da Nações Unidas (ONU) em dezembro de 2006. É 

o primeiro tratado internacional de direitos humanos do século 21.  Em 2008, a 

Convenção foi ratificada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 

186, de 9 de julho de 2008, conforme o procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º 

da Constituição. O parágrafo 3º diz: “Os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 

dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 

às emendas constitucionais.” Isso significa que a Convenção foi incorporada à nossa 

Constituição.  
 

A Convenção constituiu um marco histórico na garantia e promoção dos direitos 

humanos de todas as pessoas no mundo e em particular das pessoas com deficiência 

a começar pelo seu conceito de deficiência que inclui, além das características da 

própria deficiência física, mental, intelectual e sensorial, a importância das barreiras 

do meio em que vivem como os fatores impeditivos para a participação em igualdade 

de oportunidades. Isso significa que é a sociedade que precisa promover a 

acessibilidade, as adaptações e o respeito para oferecer igualdade de oportunidades.  
 

Finalmente, em 25 agosto de 2009, a Convenção foi promulgada pelo governo 

brasileiro por meio do Decreto Executivo nº 6.949.  Isso significa que o Brasil 

assumiu o compromisso de assegurar e promover todos os direitos ali previstos e de 

adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas e administrativas, para 

modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que 

constituírem discriminação contra pessoas com deficiência. 
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Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência 

A Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (LBI - Estatuto da Pessoa com Deficiência). Trata-se da Lei mais 

abrangente de proteção e garantia dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil 

e que tem como base a Convenção sobre os Direito das Pessoas com Deficiência.  
 

Para isso, a LBI alterou diversas outras legislações atendendo o compromisso 

brasileiro assumido ao ratificar a Convenção da ONU. Ela se divide em Capítulos para 

facilitar seu entendimento e aplicabilidade. No Capítulo de Direitos Fundamentais 

estão elencados o direito à vida, saúde, educação, trabalho, moradia, trabalho, 

cultura, lazer, turismo e esporte, assistência e previdência social. Talvez a maior 

inovação foi trazer o direito à habilitação e reabilitação como direito fundamental já 

que os demais já estavam contemplados pela Constituição. 
 

A LBI também inovou com a criação do Cadastro-Inclusão, um registro público 

eletrônico com a finalidade de coletar e processar informações para identificação e a 

caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras 

que impedem a realização de seus direitos. Em 2017, foi criado um Comitê por meio 

do Decreto 8.954/17 no âmbito do Ministério da Justiça e Cidadania e com a 

participação de representantes de diversos outros Ministérios, do INSS e do IBGE, 

com a finalidade de criar instrumentos para a avaliação biopsicossocial da deficiência 

e para estabelecer as diretrizes do Cadastro-Inclusão.  
 

Você sabia? 

Definição de pessoa com deficiência na Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência: Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.  
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Por fim, trouxe outro direito importantíssimo na garantia da empregabilidade: a 

criação do Auxilio-Inclusão (Artigo 94 da LBI).  Trata-se de um benefício financeiro 

para a pessoa com deficiência moderada ou grave que recebe ou recebia o benefício 

de prestação continuada (BPC) e que comece a trabalhar. Infelizmente esse auxilio-

inclusão ainda não conta com aplicação imediata, devendo haver uma nova Lei para 

regulamentar, que ainda tramita como projeto de lei no Congresso Nacional. Quando 

for aprovada, será um grande incentivo às pessoas a abrirem mão do BPC e 

ingressarem no mercado de trabalho formal com um incentivo financeiro a mais, 

além do salário, já que a deficiência ocasiona diversos custos extras. 
 

Neste momento (junho de 2018) ainda aguardamos os resultados do Comitê quanto 

à regulamentação e definição da avaliação biopsicossocial da deficiência, que trará 

grandes avanços na inclusão das pessoas com deficiência. Hoje já contamos com a 

Portaria Interministerial nº 1, de 27 de janeiro de 2014, que introduziu um 

instrumento de avaliação e classificação da deficiência para fins de concessão de 

aposentadoria para as pessoas com deficiência, prevista no artigo 201, §1º, da 

Constituição Federal. Esta Portaria estabeleceu um “Índice de Funcionalidade 

Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria – IF-BrA”, no qual se procura unir a 

avaliação médica com a avaliação social da deficiência. 

 

 

 

 

 

Fique ligado! 

A Lei Brasileira de Inclusão considera discriminação em razão da deficiência toda 

forma de distinção, restrição ou exclusão, motivada por ação ou omissão, que 

tenha o propósito ou mesmo o efeito de prejudicar, impedir ou anular o 

reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de 

pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de 

fornecimento de tecnologias assistivas. 

 



 

12  
 

Empregabilidade das pessoas com deficiência no Brasil 

O movimento de inclusão de pessoas com deficiência e o reconhecimento de seus 

direitos acarretou no aumento significativo de contratações destes profissionais por 

empresas dos mais diversos segmentos. No entanto, apesar do crescimento 

constante da inclusão no mercado de trabalho, ainda há muitas vagas a serem 

preenchidas e o potencial da Lei de Cotas ainda não foi totalmente explorado. 

Existem cerca de 825 mil vagas de trabalho a serem preenchidas pelas cotas segundo 

estimativas baseadas nas empresas com mais de 100 funcionários. 
 

Uma pesquisa que mede a empregabilidade é a RAIS (Relação Anual de Informações 

Sociais2), realizada anualmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Segundo a RAIS 2016, o Brasil perdeu 2 milhões de empregos formais em 2016, o 

pior resultado da série da pesquisa, iniciada em 1976. Foi o segundo ano consecutivo 

de fechamento de vagas formais. Em 2015, o país já havia perdido 1,51 milhão de 

empregos com carteira assinada. 
 

No entanto, a RAIS apontou que, em relação às pessoas com deficiência, o número 

de empregados seguiu aumentando, apesar de representarem ainda somente 0,91% 

do total de trabalhadores com carteira assinada no Brasil em 2016. Em números 

representam 418.521 trabalhadores empregados pela Lei de Cotas. Em 2014, eram 

381.322. Ou seja, mesmo com a diminuição das vagas pelas empresas, a contratação 

de trabalhadores com deficiência segue aumentando consideravelmente.  De acordo 

com estudo do MTE, entre 2009 e 2016, o número total de trabalhadores no Brasil 

cresceu 12% enquanto o número de trabalhadores com deficiência cresceu 45%. 
 

De acordo com o Censo do IBGE 20103, do universo de 86,3 milhões de brasileiros 

ocupados no Brasil, 20,3 milhões, ou 23% tinham algum tipo de deficiência. Para o 

IBGE, são consideradas pessoas com 10 anos ou mais para medir o nível de 

ocupação. Esse dado demonstra a imensa capacidade de trabalho e superação das 

pessoas com deficiência. Por outro lado, em 2010, havia cerca de 44 milhões de 

                                                           
2 RAIS - Relação Anual de Informações Sociais – é um Registro Administrativo criado pelo Decreto nº 76.900/75, com 
declaração anual e obrigatória a todos os estabelecimentos existentes no território nacional; 
3 Censo do IBGE – Conjunto de Dados Estatísticos que informa as características da população brasileira, realizado a cada 
dez anos pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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pessoas com pelo menos uma deficiência em idade ativa (com mais de 10 anos), 

mas 23,7 milhões não estavam ocupadas. Segundo o IBGE, o maior número de 

pessoas com deficiência ocupadas foi representado pelo grupo na faixa etária de 40 

a 59 anos: eram 10,7 milhões de trabalhadores com deficiência. O menor número, 

como era de se esperar já que não é desejável que as crianças trabalhem, foi o da 

população de 10 a 14 anos, com cerca de 121 mil pessoas com pelo menos uma 

deficiência trabalhando. 
 

Os dados do Censo 2010 também apontaram que 5,9% dos trabalhadores com 

deficiência estavam empregados como militares e funcionários públicos estatutários. 

Esse percentual é maior do que o de trabalhadores sem deficiência, que era de 5,5%. 

O número de pessoas com deficiência que são empregadores era de 1,8%, muito 

semelhante ao de pessoas sem deficiência (2,1%).  O maior número ficou para os 

trabalhadores que trabalham sem carteira assinada ou ainda trabalham por conta 

própria como empreendedores, que representaram 49,9% das pessoas com 

deficiência ocupadas, enquanto 40,2% das pessoas com deficiência trabalham com 

carteira de trabalho assinada. 
 

Em abril de 2018, o IBGE publicou o estudo “Panorama nacional e internacional da 

produção de indicadores sociais: grupos populacionais específicos e uso do tempo” 

onde analisa os números estatísticos do Pesquisa Nacional de Saúde 2018, além dos 

obtidos pelo Censo 2010. Nesse novo documento, o IBGE indica que as pessoas com 

deficiência representam 6,7% da população brasileira. Em números absolutos são 12 

milhões e 748 mil brasileiros com algum tipo de deficiência severa, que tem muita 

dificuldade ou que não conseguem de modo algum enxergar, ouvir ou andar. A 

análise, aprofundando a interpretação dos dados do último Censo 2010, apontou 

ainda um percentual de 17,2% de pessoas com alguma limitação funcional, que 

enfrentam “alguma dificuldade” para ouvir, enxergar e para se locomover, e ainda 

sem mensurar o grau de severidade, 1,4% tem deficiência mental ou intelectual, o 

equivalente a 32 milhões e 857 mil, esclarecendo e reduzindo significativamente os 

23,9% divulgados anteriormente de forma generalista. 
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Avanços na inclusão profissional 

A Lei Brasileira de Inclusão trouxe diversas garantias no capítulo do direito ao 

trabalho. Além da obrigação de oferecer ambientes de trabalho acessíveis e 

inclusivos, a pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual 

remuneração por trabalho de igual valor. Outra garantia importante é a 

acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. 
 

Existe uma seção que trata da Habilitação Profissional e Reabilitação Profissional, 

determinando ao poder público a implementação de serviços e programas completos 

de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com 

deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitados 

sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. 
 

A LBI também inovou ao inserir a colocação competitiva da pessoa com deficiência 

por meio de trabalho com apoio, oferecendo prioridade no atendimento à pessoa 

com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho e a oferta 

de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com 

deficiência, inclusive com a presença de um agente facilitador ou de apoio no 

ambiente de trabalho. 

 

 

 

 

 

Fique ligado! 

Sem discriminação 

A LBI proíbe qualquer restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer 

discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, 

seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no 

emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência 

de aptidão plena. 
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Dúvidas frequentes 

A empresa pode recusar uma contratação porque não tem acessibilidade? 

Todas as empresas são obrigadas a seguir as normas de acessibilidade previstas na 

Lei Federal 10.098/2000. Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para 

a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços 

públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de 

transporte e de comunicação. Está em vigor há 18 anos e não cumprimento do que 

determina a legislação não pode ser usado como justificativa para recusar uma 

contratação. 
 

Meu emprego está garantido por contar para uma cota legal? 

Não. Sua entrada e permanência na empresa depende, entre outras coisas, da sua 

produtividade e de seu desempenho. Se a sua atuação não corresponder às 

expectativas, você poderá ser demitido. 
 

Tenho algum direito a mais por fazer parte da cota da empresa? 

Não. Seus direitos e deveres são os mesmos dos demais colaboradores da empresa. 

 

 

 

 

 

Fique ligado! 

Os reabilitados são pessoas que, por exemplo, sofreram algum acidente de 

trabalho ou apresentam sequelas de alguma atividade profissional e que, por isso, 

fizeram um programa de reabilitação do INSS. 

Para fins legais, os reabilitados também contabilizam para a cota. 
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Dicas para seu desenvolvimento no mercado de trabalho 

• Planejar-se; 

• Demonstrar entusiasmo; 

• Ser positivo, sempre, e aceitar críticas; 

• Ser você mesmo; 

• Controlar a ansiedade; 

• Ser objetivo e claro ao expor suas expectativas e ideias; 

• Ser honesto; 

• Ser proativo; 

• Saber errar e aprender; 

• Mostrar interesse e se informar sobre a empresa. 
 

Uma empresa é um organismo vivo. E é vivo porque a realização e o sucesso de uma 

empresa dependem de todas as pessoas que nela trabalham. É uma via de mão 

dupla onde todos têm direitos e deveres, a empresa e os colaboradores. É uma 

relação construída na base da confiança, comprometimento e reciprocidade. O 

trabalho de cada funcionário é fundamental, afinal, é graças ao desempenho de cada 

colaborador e a união com sua equipe que se torna possível criar um ambiente 

positivo e propício ao desenvolvimento de si mesmo e dos colegas para alcançar e 

até superar as metas estabelecidas pela companhia.  
 

A promoção desse ambiente de trabalho requer uma construção coletiva e incluem 

princípios, qualificação, desenvolvimento e relacionamento, baseados nos seguintes 

princípios: 

• Participar de todas as atividades propostas; 

• Receber e incluir os demais; 

• Cumprir seus horários; 

• Pedir ajuda, quando necessário; 

• Participar de treinamentos; 

• Ser produtivo e atingir suas metas; 

• Envolver-se e dedicar-se como membro do grupo; 

• Sentir-se responsável pelas suas atitudes na equipe; 

• Buscar seus direitos cumprindo seus deveres; 
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• Transformar obstáculos em oportunidades; 

• Vencer desafios; 

• Evoluir sempre; 

• Olhar para o futuro; 

• Investir em sua capacitação profissional; 

• Buscar desenvolvimento; 

• Contribuir com sugestões de melhoria; 

• Comunicar-se. 

 

Capacitação 

A capacitação profissional amplia as oportunidades de trabalho e prepara as pessoas 

com ou sem deficiência para o mundo do trabalho, proporcionando uma melhor 

adaptação ao mercado competitivo. Afinal, através da capacitação (teórica ou 

prática) a pessoa adquire hábitos, atitudes e conhecimentos condizentes às 

exigências das empresas. 
 

Desta forma, como qualquer outro funcionário, para garantir sua permanência e 

crescimento é fundamental investir em qualificação e capacitação. Quando falamos 

de qualificação não significa exclusivamente conhecimentos acadêmicos, mas 

também os conhecimentos gerais e atuais. Por exemplo, é bastante enriquecedor 

cultivar o hábito de ler e se informar sobre diversos temas, como economia, política, 

cultura, tecnologia, meio ambiente, entre outros, bem como trabalhar as habilidades 

básicas, como apresentação pessoal, comunicação, relacionamentos interpessoais, 

tomar decisões e trabalhar em equipe. 

 

Fique ligado! 

Crescer dentro da empresa também depende do seu interesse em continuar 

estudando, do seu grau de comprometimento e desempenho, seu envolvimento 

para adquirir mais e novas experiências, da disposição em aprender e ouvir os 

gestores e colegas. 

Faça a sua parte! 
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Principais Canais de Relacionamento nas Empresas 

Contar com canais de relacionamento da empresa é um passo fundamental para um 

ambiente de trabalho transparente e sem dúvidas. É por meio desses canais que o 

colaborador pode ser informado de novidades, mudanças de processos internos, 

sanar eventuais dúvidas, contribuir com sugestões, apontar possíveis insatisfações, 

etc. Todos estes aspectos contribuem positivamente para o andamento do trabalho 

e também para o clima organizacional da empresa. 

 

Gestor 

Em uma empresa, como em todas as relações humanas, a boa comunicação é 

fundamental. Para que um departamento funcione de forma assertiva é necessária 

uma comunicação de qualidade e um dos principais responsáveis por isso é o gestor. 

Ele é o primordial canal de comunicação para a equipe no seu dia-a-dia. É por meio 

do gestor que todo o conhecimento da cultura organizacional será passado aos 

colaboradores. Portanto, recorra ao seu gestor sempre, pois também faz parte da 

função de gestor na empresa prestar todo tipo de esclarecimento e anotar 

reclamações e sugestões, bem como cruzar informações, discutir ideias, etc. 

 

Atendimento do RH 

Responsável pelo atendimento a todos os funcionários, visando o esclarecimento de 

dúvidas com relação aos processos de RH, como recrutamento interno, avaliação de 

desempenho, programa estágio, jovem aprendiz, treinamentos, bolsa de estudo, 

remuneração, cargos e salários, afastados, benefícios (Vale-Alimentação, Refeição, 

Vale-Transporte), Assistência Médica, entre outros. Muitas vezes também é 

responsável por organizar e solicitar aos departamentos responsáveis a promoção 

da acessibilidade no ambiente de trabalho, das adaptações e do acesso aos recursos 

de tecnologias assistivas. 
 

Benefícios são todos os adicionais que uma empresa oferece ao trabalhador, além 

de seu salário nominal. Os benefícios são tão importantes quanto à própria 

remuneração, uma vez que ao suprir determinadas necessidades do trabalhador, 

complementa a renda e valoriza os funcionários da empresa. Caso você ainda não 
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saiba sobre seus benefícios na empresa, entre em contato com o canal de 

relacionamento mais adequado. 
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Outros Direitos das Pessoas com Deficiência 

Direito à Saúde 

Desde a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência (Lei 7.853/89 

regulamentada pelo Decreto Federal 3.298/99) existe a determinação para a criação 

de uma rede de serviços para reabilitação, e a garantia do direito do recebimento de  

ajudas técnicas como órteses e próteses, com o objetivo de permitir-lhe superar as 

barreiras da comunicação e da mobilidade e de possibilitar sua plena inclusão social, 

além de atendimento psicológico  e domiciliar para as pessoas com deficiências 

graves. 
 

A Lei Brasileira da Inclusão (LBI - Lei 13.146/15) ampliou esses direitos e ainda 

garantiu que, nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação, contarão 

com métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa 

com deficiência. 

 

A LBI também alterou a Lei sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

e incluiu o direito de que ele poderá ser utilizado também para a compra de órteses 

e próteses. Em abril de 2018, o governo federal publicou o Decreto nº 9.345/18 

regulamentando esse direito que ainda contará com uma norma especifica do Agente 

Operador do FGTS para sua efetivação. 

 

Direito à Educação 

São diversas as garantias legais para o direito à educação. A começar pela 

Constituição nos que garante que o ensino será ministrado segundo os princípios de 

igualdade de condições de acesso e permanência na escola (Artigo 206), a garantia 

A LBI determina aos planos e seguros privados de saúde e garante a obrigação 

de oferta de, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais 

clientes. 

Também proíbe todas as formas de discriminação, inclusive a cobrança de valores 

diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão de sua condição. 
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do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de 

ensino (Artigo 208) e também a determinação do cumprimento destas e demais 

normas gerais da educação para a iniciativa privada (Artigo 209). 
 

Além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação reforçarem e detalharem essas 

determinações da Constituição, desde 2004 por meio do Decreto 5.296/04, que 

regulamentou a Lei de Acessibilidade, existe a determinação de que para a concessão 

de autorização para funcionamento, todos os estabelecimentos de ensino de 

qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou privados, proporcionarão condições 

de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas 

com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, 

auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e 

sanitários (Artigo 24).  
 

A Lei Brasileira da Inclusão assegurou um sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Também 

garantiu, entre outros direitos, a adoção de medidas individualizadas que favoreçam 

o aprendizado e a permanência na escola; a oferta de educação bilingue para surdos 

com a Libras como primeira língua; acesso à educação superior e à educação 

profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades; e a oferta de profissionais 

de apoio escolar. 

 

Profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, 

higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades 

escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de 

ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os 

procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Isso 

significa que esse profissional pode exercer funções com as de um cuidador, assim 

como também de mediador pedagógico em atividades escolares. Ainda 

aguardamos a regulamentação esclarecendo qual a formação e a atuação desse 

profissional que deverá ser realizada pelo MEC – Mistério da Educação – facilitando 

a aplicação deste direito pelas escolas e sistemas de ensino. 
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A LBI ainda ampliou as penas previstas na Lei 7853 89 para os crimes de 

discriminação e as tornou mais rigorosas. O período de reclusão passou a ser de 2 a 

5 anos (antes era de 1 a 4 anos), que poderá ser agravada em um terço se o crime 

for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 anos, e ainda retirou a 

expressão “sem justa causa”. Afinal, passados 26 anos entre uma legislação e outra, 

o que ainda seria ‘justa causa’ para discriminar? Entre outros é crime: recusar, cobrar 

valores adicionais, suspender, procrastinar ou cancelar inscrição de aluno em 

estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão 

de sua deficiência. 
 

 

Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas 

instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e 

privadas, devem ser adotados o atendimento preferencial, assim como a oferta de 

formulário com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os 

recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua 

participação, provas em formatos acessíveis e ampliação do tempo na realização de 

exames e para atividades acadêmicas, quando necessário. Em relação às pessoas 

surdas e sua singularidade linguística, é obrigatório a tradução completa do edital e 

de suas retificações em Libras. 
 

Desde 2017 também está em vigor a lei que institui cotas para pessoas com 

deficiência em universidades federais e em instituições federais de ensino técnico de 

nível médio. A Lei 13.409/2016 acrescentou as pessoas com deficiência na legislação 

sobre cotas no ensino superior federal, que já contemplava estudantes vindos de 

escolas públicas, de baixa renda, negros, pardos e indígenas. 

Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, também são 

obrigadas a seguir as obrigações da rede pública na oferta de ambientes 

inclusivos, acessibilidade e todos apoios e adaptações curriculares, inclusive o 

profissional de apoio escolar. A LBI proíbe textualmente a cobrança de valores 

adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas 

no cumprimento dessas determinações. 
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Direito ao Transporte 

A Lei 8.899/94, conhecida como Lei do Passe Livre, “prevê que toda pessoa com 

deficiência tem direito ao transporte coletivo interestadual gratuito e que cabe a cada 

Estado ou Município implantar projetos similares em seus meios de transporte.”  
 

As pessoas com deficiência física, visual, intelectual e com autismo, ou seus 

representantes legais, podem comprar automóveis zero quilometro com isenção de 

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados – Lei 8.989/1995) e do ICMS (Imposto 

sobre Circulação de Mercadoria – Convênio CONFAZ ICMS 38/2012).  
 

A Lei Brasileira da Inclusão no capítulo do direito ao transporte e à mobilidade ainda 

trouxe a obrigatoriedade de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo 

terrestre, aquaviário e aéreo, em todos os veículos, terminais, estações e pontos de 

parada. Ainda determinou que as frotas de empresas de táxi devem reservar 10% 

de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência e as locadoras de automóveis 

devem oferecer um carro adaptado para motoristas com deficiência a cada vinte de 

sua frota.  
 

A LBI também alterou o Código de trânsito Brasileiro para garantir plena 

acessibilidade para pessoas surdas adquirirem a CNH (Carteira Nacional de 

Habilitação) e também para tornar grave a multa para quem estacionar 

indevidamente nas vagas reservadas exclusivas para pessoas com deficiência e ainda 

permitir que os agentes fiscais de trânsito fiscalizem estas vagas nos 

estabelecimentos privados, como shoppings, mercados e outros. 

 

Direito à Acessibilidade 

Como já foi dito, desde o ano de 2000 o Brasil conta com uma Lei Federal de 

Acessibilidade (Lei 10.098/2000) que define acessibilidade como sendo possibilidade 

e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 

mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 

comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 

instalações abertos ao público, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida. A lei ainda define o que são barreiras: 
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qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a 

participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 

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

ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança. 
 

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão por meio da Lei Federal 10.436/02 que se entende como 

a forma de comunicação e expressão oriundos de comunidades de pessoas surdas 

do Brasil em que o sistema linguístico é de natureza visual-motora e conta com 

estrutura gramatical própria. 
 

Outra legislação federal (Lei 11.126/05 regulamentada pelo Decreto 5.904/06) 

garantiu o direito de pessoas com deficiência visual de ingressar e permanecer em 

ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia. 

 

A LBI, no capítulo do direito à moradia, garantiu que a pessoa com deficiência ou o 

seu responsável terá prioridade na aquisição de imóvel nos programas habitacionais 

públicos ou subsidiados com recursos públicos e que também haverá uma reserva 

de, no mínimo, 3% das unidades habitacionais para pessoa com deficiência.  
 

No capítulo de acesso a comunicação e a informação da LBI, entre outros direitos, 

consta a obrigatoriedade de acessibilidade nos sítios da internet mantidos por 

empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo. 

Também obrigou que as instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas 

e demais eventos de natureza científico-cultural devem oferecer à pessoa com 

Calçadas acessíveis: a LBI alterou o Estatuto da Cidade (Lei 10.257 de 10 de julho 

de 2001), obrigando as cidades com mais de 20 mil habitantes ou integrantes de 

regiões metropolitanas, entre outras, a elaborar plano de rotas acessíveis, 

compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os 

passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com 

vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida a todas as rotas e vias existentes. 
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deficiência, no mínimo, os seguintes recursos de tecnologia assistiva: subtitulação 

por meio de legenda oculta, intérprete de Libras e audiodescrição. 
 

No capítulo do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, foi garantido o 

direito de programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e 

desportivas em formato acessível e a reserva de espaços e assentos para pessoas 

com deficiência distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade e em 

todos os setores. 

 

Considerações Finais 

Conforme destacado ao longo desta cartilha nosso objetivo é informar e elucidar 

possíveis dúvidas sobre seus direitos e deveres no mercado de trabalho e ajudar na 

sua inclusão efetiva na empresa para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 
 

É muito importante que você compreenda que possui um papel a desempenhar na 

empresa e busque desenvolver comportamentos empreendedores e proativos, 

melhorando processos e criando novas oportunidades na empresa. 
 

Lembre-se de que você representa muitos outros profissionais com deficiência e pode 

ajudar a derrubar mitos, preconceitos e abrir as portas para outras pessoas. Por isso, 

dê o exemplo! Contribua para o seu sucesso e o do Programa de Inclusão da 

organização onde atua! 
 

Com atitudes positivas você garantirá o seu espaço e o de muitos outros profissionais 

com deficiência no mercado de trabalho. 

 

 

 

 Leitura e livros acessíveis: a LBI proibiu a recusa de oferta de obra intelectual em 

formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive 

sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. 
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Glossário 

Segue uma relação dos termos e conceitos mais utilizados no dia-a-dia em um 

ambiente de trabalho inclusivo:  
 

Acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança 

e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa com deficiência ou 

com mobilidade reduzida.  

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/293/338 
 

Empregabilidade: Competência profissional, grau de facilidade de colocação no 

mercado de trabalho, disposição para aprender continuamente e capacidade para 

empreender. Próprio do autor – Adriana Perri. 
 

Empresa inclusiva: Organização que não exclui colaboradores ou candidatos em 

virtude de seus atributos individual como cor, sexo, origem, religião ou deficiência, 

garantindo oportunidades iguais de crescimento e desenvolvimento pessoal e 

profissional. Próprio do autor Adriana Perri. 
 

Equiparação de oportunidades: Processo em que o sistema social se torna 

acessível a todos. As medidas de equiparação de oportunidades atuam sobre as 

condições do meio físico e social e eliminam todas as barreiras que se oponha à 

igualdade e à efetiva participação das pessoas com deficiência. Criam-se, dessa 

forma, oportunidades para seu desenvolvimento biopsicossocial e pessoal. Normas 

para Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência da ONU n.º 48/96, 

de 20 de dezembro de 1993. 
 

Ética: Conjunto de normas ao qual devem estar ajustadas as relações entre os 

diversos membros da sociedade. Próprio do autor – Adriana Perri. 
 

Ética profissional: Conjunto de princípios morais que se devem observar no 

exercício de uma profissão. Próprio do autor – Adriana Perri. 
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GAP: Palavra inglesa que significa fenda, brecha, lacuna, diferença, hiato. No 

mercado brasileiro esse termo aparece como “diferença” ou “intervalo”. Google 

tradutor. 
 

Inclusão: Modelo que estabelece que as políticas, programas, serviços sociais e a 

própria sociedade permitam à pessoa com deficiência acesso igualitário aos recursos 

disponíveis na comunidade, atendidas suas peculiaridades, permitindo-lhe exercer o 

direito de participar da edificação social. Próprio do autor – Adriana Perri. 
 

Inclusão profissional: Processo de inserção no mercado de trabalho de cidadãos 

que dele foram excluídos. No caso de pessoas com deficiência, a inclusão diz respeito, 

além da sua contratação, a oportunidade de se desenvolver e progredir. Próprio do 

autor – Adriana Perri. 
 

Sociedade inclusiva: Consequência de uma visão democrática e tem como principal 

objetivo oferecer oportunidades quais para que cada pessoa se torne capaz de dirigir 

a sua vida com autonomia. Próprio do autor – Adriana Perri. 
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a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos 

legais. 
 

Lei No. 13.146 de 06 de julho de 2015 – Lei Brasileira da Inclusão – LBI ou 

Estatuto da Pessoa com Deficiência – insere as diretrizes estabelecidas pela ONU 

para a inclusão e para o combate à discriminação. É uma legislação moderna, que 

valoriza a autonomia e os direitos das pessoas com deficiência de fazerem as próprias 

escolhas e altera diversas outras leis como Código Civil, o Código do Consumidor, o 

Código de Trânsito Brasileiro, o Estatuto da Cidade, entre outras, atualizando-as e 

revogando costumes e práticas que ainda são discriminatórias. 
 

Lei No. 16.769 de 18 de junho de 2018 – considera a pessoa com deficiência 

auditiva unilateral para enquadramento na Lei de Cotas. 
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