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Apresentação 
 

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

Informações úteis para Profissionais de RH” 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 foi desenvolvida para auxiliar profissionais que atuam na área de 

recursos humanos no processo seletivo e na contratação de pessoas com deficiência, 

e também para contribuir para a efetiva inclusão, assim como a retenção deste 

funcionário na organização. A empregabilidade e inclusão pelo trabalho no mercado 

convencional é um dos pilares do Plano Estadual de Direitos das Pessoas com 

Deficiência da SEDPcD.  Desse modo, valorizamos a área de RH como sendo 

fundamental para o seu sucesso! 
 

Cabe frisar, no entanto, que o RH não é o único responsável por incluir pessoas com 

deficiência no âmbito corporativo. As empresas que se destacam neste processo 

inclusivo já contam com uma cultura que valoriza o respeito à diversidade e buscam 

desenvolver um programa estruturado com o apoio da alta liderança que promova 

um espaço de igualdade de oportunidades para todos. 
 

Ao longo desta 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. Para 

isso, é essencial que os profissionais de RH ofereçam os apoios necessários de acordo 

com as necessidades de cada colaborador com deficiência, ampliando sua autonomia 

e seu potencial de trabalho, e também combatendo toda forma de discriminação nas 

equipes.  Não se esqueça de que, assim como qualquer outro funcionário, a pessoa 

com deficiência quer se desenvolver por meio do trabalho e sentir-se incluída na 

organização. Por isso, o papel do RH é fundamental para ajudar gestores e 

funcionários a reconhecerem a eficiência, competências e talentos dos profissionais 
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com deficiência, contribuindo para o crescimento de todos e, como consequência, 

para o sucesso da empresa. 
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O valor da diversidade nas organizações  

A sociedade sempre foi diversa. Em uma simples caminhada pelas ruas, 

encontraremos pessoas de diferentes alturas, com a cor do cabelo, dos olhos e da 

pele também diferentes, que tem idades e raças diferentes, que se vestem de modos 

diversos e por aí vai. Nunca se valorizou tanto essa diversidade humana como nestas 

primeiras décadas do século 21. O motivo é muito simples: apostar nesta imensa 

riqueza humana e cultural, além de reconhecer o valor de cada ser humano, favorece 

novos aprendizados, multiplica possibilidades, traz inovação e amplia mercados.  
 

As universidades e centros de pesquisas científicas há tempos já perceberam que 

áreas diversas do pensamento são enriquecedoras e podem contribuir umas com as 

outras, potencializando e expandindo ideias. A publicidade já investe muito na 

diversidade para conquistar novos consumidores. E as organizações não poderiam 

ficar para trás e deixar de atrair a diversidade para seus ambientes de trabalho. As 

portas estão abertas para novos talentos e o desafio agora passou a ser a gestão 

dessa diversidade no ambiente corporativo. 

 

As pessoas com deficiência no mercado de trabalho  

A pessoa com deficiência traz uma diversidade bastante desafiadora, sobretudo 

porque esse público requer mais apoios. Antes de tudo é preciso reconhecer que são 

pessoas, não uma sigla que os define. Todos têm uma história, família, preferências, 

habilidades e são também profissionais. Precisamos reconhecer a deficiência e 

oferecer os apoios necessários para superá-la ou minimizá-la porque são o 

preconceito e as barreiras, que ainda existem nas cidades e edificações, que 

impedem a participação destas pessoas na sociedade. 
 

De acordo com dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), 23,9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência física, visual, 

auditiva, intelectual, mental ou múltipla. Ou seja, um cada quatro ou cinco 

brasileiros. É muita gente! A deficiência visual apresentou a maior ocorrência, 

afetando 18,6% da população brasileira. Em segundo lugar está a deficiência motora, 

ocorrendo em 7% da população, seguida da deficiência auditiva, em 5,10% e da 

deficiência mental ou intelectual, em 1,40%.  
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Segundo o IBGE, a maior parte das deficiências não é severa: 15,6% dos brasileiros 

declararam 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. Por outro lado, em 2010, 6,91% da população brasileira 

apresentava pelo menos um tipo de deficiência severa, com muita dificuldade ou 

impossibilidade de enxergar, ouvir ou andar, sendo: 3,46% com deficiência visual 

severa; 1,12% com deficiência auditiva severa; 2,33% com deficiência motora 

severa. 
 

Ainda de acordo com o Censo 2010, 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. 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. 
 

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 da 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 e tem muita dificuldade 

ou que não conseguem de modo algum enxergar, ouvir ou andar. A análise, a partir 
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dessas mudanças na forma de interpretação dos dados do último Censo 2010, 

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

equivalente a 32 milhões e 857 mil, aprofundando e reduzindo os 23,9% divulgados 

anteriormente de forma generalista. 
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A Lei de Cotas 

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 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. 
 

Muito antes disso, em 1991, com a aprovação da Lei 8.213, que dispôs sobre os 

Planos da Previdência Social, o legislador incluiu um artigo (artigo 93) que trouxe a 

obrigação para as empresas com cem ou mais funcionários de preencherem de 2% 

a 5% de seu quadro de funcionários com pessoas com 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 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%  

Valores fracionados são aproximados para o número inteiro imediatamente 

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

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

adequada. Não se trata apenas de cumprir o que determina a legislação, mas 

oferecer todas as possibilidades para que as pessoas com deficiência possam se 

desenvolver, permanecer e contribuir com as empresas nas quais foram contratadas.  
 

O trabalhador com deficiência ou reabilitado deve ser contratado como parte do 

quadro de funcionários da empresa, trabalhadores terceirizados, contam somente 

para a cota da empresa terceirizada contratada.  
 

Estagiários (Lei 11.788) e aprendizes (Lei 10.097/2000), contam com legislação 

própria de cotas. Vale lembrar que os aprendizes com deficiência não têm limite de 

idade, como os demais aprendizes, e também, que sua contratação não se limita ao 

prazo de 2 anos. É uma boa opção de entrada na empresa e, após o final da 

aprendizagem, ele pode ser contratado pela cota de pessoa com deficiência, se 

houver interesse de ambas as partes – funcionário e empresa. 
 

A fiscalização sobre o cumprimento da cota é realizada pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) e cabe às SRTE (Superintendências Regionais do Trabalho e 

Emprego), presentes em cada um dos 26 estados brasileiros e no distrito federal, 

acompanhar e cobrar as empresas de acordo com a localidade da matriz, mesmo 

que a maior parte de seus funcionários esteja distribuída pelas filiais. 
 

O Ministério Público do Trabalho (MPT), de forma independente, também fiscaliza as 

empresas sobre esta mesma questão. Na prática, são dois órgãos que fiscalizam a 

contratação de pessoas com deficiência, que pode acontecer de forma simultânea. 

 

 

Fique ligado!  

Os seguintes trabalhadores podem ser contratados para preenchimento da cota: 

Os reabilitados profissionalmente, com certificado fornecido pela Previdência 

Social, e as pessoas com deficiência, segundo critérios estabelecidos pelo Decreto 

5.296/2004 e Lei 10.690/2003. 
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Caso a Lei de Cotas não seja cumprida a empresa poderá ser multada. Os valores da 

multa, que é variável e calculada pelo número de trabalhadores não contratados, são 

definidos pela Portaria MTE nº 1199, de 28 de outubro de 2003, que fixou os 

parâmetros para a multa administrativa variável, prevista no artigo 133 da Lei 

8.213/91, no caso de infração ao artigo 93 que determina a obrigatoriedade de 

contratação e os percentuais das cotas.  
 

O valor é calculado pela multiplicação do número de trabalhadores com deficiência 

ou reabilitados que deixaram de ser contratados pelo valor mínimo legal, acrescido 

de percentual variável, podendo chegar a R$ 233.130,50 para a SRTE/MTE. Porém, 

para o MPT, não há um teto para o estabelecimento das autuações. As multas 

costumam ser altas e não existe um parâmetro bem definido. Quando a empresa 

não está atendendo a legislação de cotas o modus operandi do MPT costuma ser o 

firmamento de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) estabelecendo um 

determinado período para que a empresa se ajuste ao que rege a legislação. 
 

Os documentos necessários para comprovar o cumprimento da notificação são: ficha 

de registro do empregado; laudo médico original conforme Decreto 5.296/2004 

caracterizando a deficiência ou certificado da reabilitação profissional; atestado de 

saúde ocupacional; documento de anuência do trabalhador com deficiência ou 

reabilitado; cartão do CNPJ (original) e último CAGED (original). Outros documentos 

podem ser solicitados pelo auditor fiscal do trabalho. 

 

Pessoa com Deficiência: conceituação para a Lei de Cotas 

O Brasil ratificou, em 9 de julho 2008, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU) em dezembro de 2006. É o primeiro tratado internacional de direitos humanos 

do século 21.  Na ratificação feita pelo Congresso Nacional foi adotado um 

procedimento previsto no 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 
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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 todos 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 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. 

 

 

Antes já havia duas normas internacionais ratificadas com status de leis nacionais: 

a Convenção nº 159/83 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, também conhecida como Convenção 

da Guatemala, que foi promulgada pelo Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. 

Ambas conceituam deficiência, para fins de proteção legal, como uma limitação 

física, intelectual, 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. 
 

No entanto, ainda se encontra em vigor o Decreto federal nº 5.296/2004, que 

incorporou mudanças significativas no Decreto federal nº 3.298/99, substituindo-o. 

O Artigo 3º do Decreto considera: 

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

com Deficiência da ONU e no Artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão (LBI): 

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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I. 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; 
 

II. 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; e 
 

III. 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. 

 
 

Além disso, temos em vigor desde janeiro de 2016 a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (LBI – Lei 13.146/15) que trouxe mudanças importantes para 

a caracterização da pessoa com deficiência, seguindo a Convenção da ONU, mas que 

ainda não foram regulamentadas pelo Poder Executivo. A LBI no parágrafo 1º do 

Artigo 2º declara que a avaliação da deficiência, quando necessária, será 

biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e 

considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os 

fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de 

atividades; e IV - a restrição de participação. 

 

Fique ligado! 

Conceito legal de reabilitado profissional para cumprimento das cotas: (1) todos 

os segurados vinculados ao Regime Geral da Previdência Social submetidos ao 

processo de reabilitação profissional desenvolvido ou homologado pelo INSS e (2) 

certificado da Previdência Social (CRP). Isso significa que, além de se submeterem 

aos programas oficiais de recuperação da atividade laboral, é necessário atestar 

tal condição por documentos públicos oficiais expedidos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) ou órgãos que exerçam função por ele delegada. 
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Tipos de deficiência  

As deficiências se dividem em: 

• Física ou motora; 

• Auditiva; 

• Visual; 

• Intelectual; 

• Surdocegueira; 

• Múltipla; 

• Mental/Psicossocial - Transtorno do Espectro Autista (TEA).  

 

Deficiência Física  

Decreto Nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999 com Redação dada pelo Decreto nº 

5.296, de 2004. 

Caracteriza-se a deficiência física pela alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento permanente da 

função. 

• Paraplegia: Perda total das funções motoras dos membros inferiores. 

• Paraparesia: Perda parcial das funções motoras dos membros inferiores. 

• Monoplegia: Perda total das funções motoras de um só membro (inferior ou 

superior).  

• Monoparesia: Perda parcial das funções motoras de um só membro (inferior 

ou superior). 

• Tetraplegia: Perda total das funções motoras dos membros superiores e 

inferiores. 

• Tetraparesia: Perda parcial das funções motoras dos membros superiores e 

inferiores. 

• Triplegia: Perda total das funções motoras em 3 membros. 

• Triparesia: Perda parcial das funções motoras em 3 membros. 

• Hemiplegia: Perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo. 

• Hemiparesia: Perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo. 
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Observação: Plegia = Paralisia completa 

Paresia = Paralisia incompleta 

 

Amputação ou Ausência de Membro 

Perda total de um determinado segmento de um membro (superior e inferior)  

Caracteriza-se nas seguintes situações: 

• perda de segmento ao nível ou acima do carpo; 

• perda de segmento do primeiro quirodáctilo, desde que atingida a falange 

proximal; 

• perda de segmentos de dois quirodáctilos, desde que atingida a falange 

proximal em pelo menos um deles;  

• perda de segmento do segundo quirodáctilo, desde que atingida a falange 

proximal; 

• perda de segmento de três ou mais falanges, de três ou mais quirodáctilos; 

• perda de segmento ao nível ou acima do tarso; 

• perda de segmento do primeiro pododáctilo, desde que atingida a falange 

proximal; 

• perda de segmento de dois pododáctilos, desde que atingida a falange 

proximal em ambos; 

• perda de segmento de três ou mais falanges, de três ou mais pododáctilos. 

 

Nota: Para efeito de enquadramento, a perda parcial de parte óssea de um segmento 

equivale à perda do segmento. A perda parcial de partes moles sem perda de parte 

óssea do segmento não é considerada para efeito de enquadramento. 

 

Paralisia Cerebral  

Definição no CID – Código Internacional de Doença pela OMS 

Lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central, tendo como consequência 

alterações psicomotoras, podendo ou não causar deficiência mental. Acontece 
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durante a gestação, durante o parto ou após o nascimento, ainda no processo de 

amadurecimento do cérebro da criança. É uma lesão provocada, muitas vezes, pela 

falta de oxigenação das células cerebrais. 

 

Nanismo    

Decreto Nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999 com Redação dada pelo Decreto nº 

5.296, de 2004. 

Anomalia de estatura que caracteriza os seres humanos, cujas dimensões são muito 

inferiores à média dos indivíduos da mesma raça, da mesma idade e do mesmo sexo, 

decorrente de uma deficiência do crescimento provocada por insuficiência endócrina 

ou má alimentação. O nanismo não acarreta nenhuma diminuição das faculdades 

intelectuais. As pessoas com estatura reduzida atingem entre 70 cm e 1,40 m na 

idade adulta. 

 

Ostomia  

Decreto Nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999 com Redação dada pelo Decreto nº 

5.296, de 2004 

Intervenção cirúrgica que cria um ostoma (abertura, ostio) na parede abdominal 

para adaptação de bolsa de fezes e/ou urina; processo cirúrgico que visa à 

construção de um caminho alternativo e novo na eliminação de fezes e urina para o 

exterior do corpo humano (colostomia: ostoma intestinal; urostomia: desvio 

urinário). 

 

Membros com Deformidade Congênita ou Adquirida  

Membros do corpo com deformidades de nascença ou adquiridas. Exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 

funções. 
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Encurtamento de membro inferior    

Decreto Nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999 com Redação dada pelo Decreto nº 

5.296, de 2004 

Situação: Encurtamento de mais de 4 cm (quatro centímetros). 
 

Nota: A preexistência de lesão de bacia deve ser considerada quando da avaliação 

do encurtamento. 

 

Redução da força e/ou da capacidade funcional dos membros 

Situações: 

• redução da força e/ou da capacidade funcional da mão, do punho, do 

antebraço ou de todo o membro superior em grau sofrível ou inferior da 

classificação de desempenho muscular; 

• redução da força e/ou da capacidade funcional do primeiro quirodáctilo em 

grau sofrível ou inferior; 

• redução da força e/ou da capacidade funcional do pé, da perna ou de todo o 

membro inferior em grau sofrível ou inferior. 
 

Nota: O enquadramento dos casos de grau sofrível ou inferior abrange, na prática, 

os casos de redução em que há impossibilidade de movimento contra alguma força 

de resistência além da força de gravidade. 

 

Alterações articulares  

Situações: 

• redução em grau máximo dos movimentos do segmento cervical da coluna 

vertebral; 

• redução em grau máximo dos movimentos do segmento lombo-sacro da 

coluna vertebral; 

• redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações do 

ombro ou do cotovelo; 
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• redução em grau médio ou superior dos movimentos de pronação e/ou de 

supinação do antebraço; 

• redução em grau máximo dos movimentos do primeiro e/ou do segundo 

quirodáctilo, desde que atingidas as articulações metacarpo-falangeana e 

falange-falangeana; 

• redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações coxo-

femural e/ou joelho, e/ou tíbio-társica. 

 

Deficiência Auditiva  

Decreto Nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999 com Redação dada pelo Decreto nº 

5.296, de 2004 

A deficiência auditiva é caracterizada pela perda bilateral, parcial ou total de quarenta 

e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 

1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

De 41 a 55 dB - surdez moderada: A pessoa, por meio de uso de Aparelho de 

Amplificação Sonora Individual (AASI), torna-se capaz de processar informações 

linguísticas pela audição e, consequentemente, é capaz de desenvolver a linguagem 

oral. 

De 56 a 70 dB - surdez acentuada.  

De 71 a 90 dB - surdez severa: A pessoa terá dificuldades para desenvolver a 

linguagem oral espontaneamente. Há necessidade do uso de AASI e/ou implante 

coclear, bem como de acompanhamento especializado. A pessoa com essa perda 

auditiva, em geral, utiliza a Língua de Sinais (Libras). 

Acima de 91 dB - surdez profunda.  

 

Anacusia – ausência total ou parcial de audição 
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Deficiência Visual 

Decreto Nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999 com Redação dada pelo Decreto nº 

5.296, de 2004 

Define-se deficiência visual por: (1) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 

menor a 0,05° no melhor olho, com a melhor correção óptica; (2) baixa visão, que 

significa acuidade visual entre 0,3° e 0,05° no melhor olho, com a melhor correção 

óptica; ou os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os 

olhos for igual ou menor a 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 

condições anteriores. 

 

Cegueira   

É considerado cego aquele que apresenta desde ausência total de visão até a perda 

da percepção luminosa. Sua aprendizagem se dará por meio da integração dos 

sentidos remanescentes preservados. Terá como principal meio de leitura e escrita 

o sistema Braile. 

 

Fique ligado! 

Pessoas com perda auditiva unilateral no Estado de São Paulo passaram, em 2018, 

a ser consideradas pessoas com deficiência e poderão se beneficiar da Lei de 

Cotas, que assegura um percentual de vagas para este público em empresas com 

mais de 100 funcionários por meio da Lei nº16.769 de 18 de junho de 2018 (Artigo 

2º - O indivíduo diagnosticado com audição unilateral poderá concorrer aos cargos 

de empresa nas vagas que esta estiver legalmente obrigada a preencher para a 

cota de pessoas com deficiência). 

Além do Estado de SP, desde 2009, temos a Lei Nº 4.317 de 09 de Abril de 2009 

do Distrito Federal que considera a pessoa com deficiência auditiva unilateral para 

enquadramento na Lei de Cotas (Art. 5º Para fins de aplicação desta Lei, devem-

se considerar as seguintes categorias de deficiência: a) perda unilateral total.) 
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Visão Subnormal ou Baixa Visão  

É o comprometimento do funcionamento visual de ambos os olhos, mesmo após 

tratamento ou correção. A pessoa com baixa visão possui resíduos visuais em grau 

que lhe permite ler textos impressos ampliados ou com uso de recursos ópticos 

especiais.  
 

Ressaltamos a inclusão das pessoas com baixa visão a partir da edição do Decreto 

nº 5.296/2004. As pessoas com baixa visão são aquelas que, mesmo usando óculos 

comuns, lentes de contato, ou implantes de lentes intraoculares, não conseguem ter 

uma visão nítida. As pessoas com baixa visão podem ter sensibilidade ao contraste, 

percepção das cores e intolerância à luminosidade, dependendo da patologia 

causadora da perda visual. 

 

 

A consulta jurídica ao MTE foi motivada pela aprovação de uma lei no Estado de São 

Paulo (Lei 14.481 de 2011) que classificava a visão monocular como deficiência visual 

no âmbito do Estado. A SRTE em São Paulo, no entanto, vinha desconsiderando a 

legislação local já que ela não poderia superar a legislação federal. 
 

No parecer do MTE, a inclusão da visão monocular como deficiência visual é 

justificada: "a visão monocular acarreta para o indivíduo severa restrição em sua 

capacidade sensorial, com a alteração das noções de profundidade e distância, além 

da vulnerabilidade do lado do olho cego". O MTE também considerou decisão do 

Superior Tribunal de Justiça que editou a súmula 377, segundo a qual "o portador 

de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas 

reservadas aos deficientes". 
 

Fique ligado! 

Pessoas com visão monocular passaram a ser consideradas pessoas com 
deficiência pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e poderão se beneficiar 
da Lei de Cotas, que assegura um porcentual de vagas para este público em 
empresas com mais de 100 funcionários. 
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Outros estados que aceitam a pessoa com visão monocular como cotista: Alagoas, 

Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte, Rondônia, São Paulo, Sergipe. Municípios: Esteio/RS, Florianópolis/SC, 

Maceió/AL, Miracema do Tocantins / TO, Rio de Janeiro / RJ, Santa Luzia do Norte/AL 

e Tocantins/TO. 

 

Deficiência intelectual 

Decreto Nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999 com Redação dada pelo Decreto nº 

5.296, de 2004 
 

A deficiência intelectual é definida pelo funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestações antes dos dezoito anos e limitações associadas 

a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas.  

Quais são as habilidades que podem sofrer limitações? 

• Comunicação; 

• Cuidado pessoal; 

• Habilidades sociais; 

• Utilização dos recursos da comunidade; 

• Saúde e segurança; 

• Habilidades acadêmicas; 

• Lazer; 

• Trabalho. 

 

Síndrome de Down 

É uma das formas mais comuns de alteração genética que afeta o par de cromossomo 

21 e que acarreta em deficiência intelectual e impactam o desenvolvimento 

fisiológico e a aprendizagem. 
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Doença ou transtorno mental severo 

Presença das habilidades intelectuais necessárias, que, entretanto, apresentam 

funcionamento comprometido. Exemplos: esquizofrenia, transtorno bipolar, e outras 

psicoses. 

 

Transtorno do Espectro Autista 

A Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista determinou que 

a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos 

legais. 

A lei ainda esclarece que é considerada pessoa com transtorno do espectro autista 

aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I 

ou II:  

I. Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da 

interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal 

e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; 

falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de 

desenvolvimento;  

II. Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, 

manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 

comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões 

de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. 

 

Deficiência múltipla 

Decreto Nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999 com Redação dada pelo Decreto nº 

5.296, de 2004 

A deficiência múltipla se caracteriza pela associação de duas ou mais deficiências 

(intelectual, mental, visual, auditiva e/ou física), com comprometimentos que 

acarretam em atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. 
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Laudo Médico 

Conforme disposto no Artigo 4 do Decreto 3.298/99, somente o médico do trabalho 

pode emitir laudo caracterizando a deficiência. Em todos os atestados médicos deve 

ser inserido o código correspondente da CID – Classificação Internacional de 

Doenças. 

Dependendo da deficiência, a avaliação deverá ser feita por especialista, devendo 

nos casos de pessoas com deficiência auditiva e visual apresentarem os exames de 

audiometria e oftalmológico respectivamente. Quanto à deficiência intelectual e 

doenças mentais é aceito o laudo elaborado por psicólogo.  

Físicas e Mobilidade Reduzida: A deficiência deverá ser comprovada através do laudo 

médico (o mais atual possível), que deve conter a qualificação da deficiência segundo 

a CID, as limitações que a pessoa apresenta e a deficiência que possui. 

 

 

Auditivas: Para comprovar a deficiência auditiva se faz necessário a apresentação 

de um audiometria de um período inferior a um ano. Lembre-se que, segundo o 

decreto 5.296/2004, a perda auditiva deve ser superior a 41 dB, nas frequências 500 

hz, 1000 hz, 2000 hz, e 3000 hz em ambos os ouvidos. Ou seja, não devemos 

considerar a média aritmética, mas sim a perda em todas as frequências.  

 

Visuais: As deficiências visuais são classificadas com a CID 10 – H. Um laudo 

oftalmológico deve conter a acuidade visual. Caso a pessoa use óculos ou lentes de 

contato é necessário que o laudo oftalmológico contenha a acuidade visual após 

correção. Lembrando que apenas a acuidade visual comprova a deficiência visual e 

não as doenças do campo visual comprovam a deficiência.  

Fique ligado! 

Atestados para obtenção de carteirinha de ônibus; exames do DETRAN, para 

obtenção de carteira de motorista de pessoas com deficiência ou perícias médicas 

judiciais não comprovam a deficiência. 
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Intelectuais e transtornos mentais: As deficiências intelectuais são classificadas 

sob a CID 10 – categoria F. Pode ser solicitado o laudo médico ou laudo emitido por 

psicólogos caracterizando a sua deficiência conforme o Decreto 5.296/2004. 
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Recrutamento e Seleção  

O processo de inclusão das pessoas com deficiência não se trata de um modismo, 

mas de um movimento crescente na sociedade. Além disso, a Lei de Cotas traz a 

obrigatoriedade de contratação nas organizações. Por isso, torna-se cada vez mais 

importante que o profissional de RH saiba utilizar de forma estratégica as 

ferramentas e informações necessárias para a estruturação do processo seletivo de 

pessoas com deficiência. 
 

De acordo com indicadores levantados pelo IV Premio Melhores Empresas para 

Trabalhadores com Deficiência, realizado pela Secretaria de Estado dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência (SEDPcD) do Governo do Estado de São Paulo, foram 

detectados dois principais equívocos das empresas nos processos de contratação de 

pessoas com deficiência e que são potenciais dificultadores no processo de inclusão 

e na retenção desse público: contratar a pessoa somente para cumprimento da cota 

legal e contratar a pessoa em função da sua deficiência. 
 

Essa constatação nos leva a refletir sobre a necessidade de se enxergar as pessoas 

com deficiência além das suas deficiências! Não contratamos uma deficiência, mas 

sim um profissional que possui qualificações e potencial de crescimento. Quando 

contratamos somente para cumprir números, não valorizamos aquela pessoa e 

acabamos por destiná-las para as vagas menos custosas, que não são adequadas ao 

perfil do candidato. Este é um pensamento comum, mas certamente está baseado 

em preconceitos inconscientes. E ao adotar esta prática, a empresa não realizará um 

processo seletivo justo e igualitário. O mais importante deve ser a qualificação da 

pessoa e o seu perfil para a vaga. 
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Triagem de candidatos 

A triagem pode ser feita primeiro por um contato telefônico. Neste momento é 

importante validar as informações contidas no currículo do candidato e laudo médico.  
 

Primeiro, esclareça que a ligação tem finalidade de realizar um processo seletivo. 

Questione se a pessoa já trabalhou pela Lei de Cotas e, se positivo, quando foi seu 

último emprego. Se o candidato questionar o que é a lei de cotas é importante 

explicá-la brevemente. Pergunte, por fim, qual a deficiência do candidato e aborde 

suas especificidades, se necessário.   
 

Quando houver dúvidas sobre o tipo e o grau da deficiência, que não estiver clara no 

currículo enviado pelo candidato, é importante solicitar os esclarecimentos. Também 

é muito importante perguntar se ele necessita de algum tipo de adaptação ou suporte 

para a entrevista. Porém, pergunte somente o que for relevante para a execução do 

trabalho. Por exemplo: saber quais tecnologias o deficiente visual usa para ler e 

responder e-mails, ou quais recursos de acessibilidade a pessoa com deficiência física 

precisa, são perguntas pertinentes. Perguntar se o deficiente auditivo usa Libras é 

Fique ligado! 

Parece óbvio, mas, em primeiro lugar, uma pessoa com deficiência é uma pessoa. 

Não as rotule, nem de modo a superestimar suas realizações tampouco 

enxergando-as como vítimas, limitadas ou incapazes. Não é porque a pessoa tem 

uma deficiência, que seu comportamento é impecável ou sua vida uma tragédia.  

Lembre-se: todas as pessoas têm alguma limitação. Alguns não conseguem falar 

em público, outros não conseguem cumprir prazos, ou ainda tem dificuldades em 

trabalho em equipe. Tudo isso não deixa de ser uma “deficiência” que pode ser 

aprimorada em ambientes de respeito e cooperação.  

Não foque apenas na limitação da pessoa com deficiência e sobretudo no que ela 

não poderia fazer de acordo com sua imaginação. Geralmente ela pode muito 

mais. Pense em adaptações e aposte na tecnologia, que hoje é farta e 

diversificada. 
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válido também. Entretanto, pode ser invasivo questionar o candidato sobre como ele 

perdeu a visão ou audição, se foi acidente, e outros detalhes de sua história pessoal 

que não são relevantes para o desempenho da função. 
 

Solicite ao candidato que traga seu laudo para o dia da entrevista. 

Caso o candidato já tenha trabalhado pela Lei de Cotas, questioná-lo em que ano, 

lembrando que o Decreto 5.296 entrou em vigor em 2004. Se a pessoa for um 

profissional reabilitado, pergunte se possui o certificado de reabilitação emitido pela 

Previdência Social e solicite que leve no dia da entrevista. Não é necessário solicitar 

laudo médico às pessoas reabilitadas. Por fim, mas não menos importante, pergunte 

se a pessoa recebe o BPC da assistência social.  

 

Entrevista  

Muitos profissionais com deficiência estão em busca de sua primeira colocação 

profissional e, por isso, não possuem experiências profissionais para relatar na 

entrevista. Quando isso ocorrer, realize a entrevista por competência onde será 

avaliado o passado do profissional, seus conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Dessa forma, consegue-se absorver quais as competências e habilidades este 

profissional possui e quais ele poderá desenvolver quando trabalhar na empresa. É 

a oportunidade do primeiro emprego. 
 

Na entrevista, dúvidas sobre a deficiência e quais as implicações que traz para o dia 

a dia do candidato devem ser abordadas com naturalidade. De preferência, estas 

questões devem ser tratadas de forma particular a fim de evitar situações 

constrangedoras para o candidato. 
 

É muito importante que estes questionamentos sobre a deficiência sejam feitos 

próximo ao final da entrevista para que o candidato perceba que ele está sendo 

avaliado como profissional e consiga se expor sem gerar constrangimentos. 
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Dicas Gerais: 

• Atentar ao horário da entrevista, porque muitos candidatos além de residirem 

longe dependerão neste momento de transporte adaptado ou de 

acompanhantes; 

• Sugere-se que as entrevistas sejam nos horários intermediários, não utilizar o 

primeiro e o último horário, evitando atrasos no início do processo; 

• É importante disponibilizar rotas e mapas de localização, com dicas de meios 

de transporte; 

• Informar recepcionistas e porteiros sobre a chegada do candidato e orientá-

los para acompanhá-lo até o local da entrevista. 

 

Dicas por tipo de deficiência: 

Física 

• Reservar vagas em estacionamento caso possua carro e perguntar se necessita 

de auxílio no carro; 

• Eliminar barreiras arquitetônicas (mobiliário interno); 

• Dispor de banheiro acessível; 

• Sala de entrevista em local acessível;  

• Para as deficiências físicas com prejuízo na coordenação motora nos membros 

superiores: perguntar se a pessoa precisa de ajuda para o preenchimento da 

proposta de emprego. No caso de a pessoa escrever com o auxílio da boca, 

ela precisará de um apoio mais alto na mesa para facilitar o preenchimento, 

papel A3 pode facilitar o manuseio, colocar fita adesiva nas pontas da proposta 

de emprego para não tremer/mexer a folha ou colocar a folha em uma 

prancheta para ficar mais firme o papel.  

 

Auditiva 

• Receber o entrevistado na recepção ou prever auxílio para recebê-lo e 

acompanhá-lo; 
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• Pergunte se ele prefere a comunicação em Libras ou prefere a leitura labial. 

Caso seja possível, contrate um intérprete de Libras para a entrevista. Mas 

lembre-se que muitos surdos oralizados não utilizam a Libras; 

• Algumas pessoas surdas apresentam dificuldades na compreensão de alguns 

termos utilizados nas fichas de emprego. Ofereça suporte quando perceber 

que ele está com dúvidas; 

• Mantenha sempre o contato visual e não fale de costas; 

• Mímicas, gestos ou escrita podem auxiliar; 

• As pessoas com deficiência auditiva severo-profunda muitas vezes não 

conseguem conjugar os verbos. Por isso, é importante estar disponível para 

esclarecer termos mais técnicos e menos usuais do dia a dia; 

• Evitar redações com temas extensos que dificultam o entendimento. 

 

Visual 

• Conduza o candidato até a sala narrando o trajeto e avise antecipadamente 

sobre obstáculos; 

• No caso de cegueira a proposta de emprego pode ser enviada por e-mail, ou 

preenchida pelo recrutador ou ser disponibilizado um computador com 

software de voz;  

• Para o preenchimento da ficha de emprego esse candidato necessitará de 

suporte de uma pessoa que possa registrar as informações por ele 

apresentadas; 

• Permita a entrada e permanência de cão guia; 

• Nos casos de baixa visão, oferecer o material ampliado em fonte Arial 20 ou 

24, em papel A3 e impresso preto sobre branco;  

• É recomendada a combinação de letras maiúsculas e minúsculas (caixa alta e 

baixa), exceto quando for destinado à percepção tátil. Devem ser evitados 

padrões ou traços internos, fontes itálicas, recortadas, manuscritas, com 

sombras, com aparência tridimensional ou distorcidas (aparentando ser 

excessivamente largas, altas ou finas); 

• A legibilidade dos testes para a pessoa com deficiência visual depende da 

iluminação do ambiente; 
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• Evitar que a iluminação natural atinja direto o olho do candidato; 

• Aumentar o tempo disponível para a realização dos testes; 

• Realizar provas orais, caso necessário. 

 

Intelectual e Transtornos Mentais 

• Faça perguntas diretas e objetivas; 

• Atente a necessidade de prolongar o tempo da entrevista; 

• Seja claro ao passar informações; 

• Permita a companhia de parentes ou tutores ou profissionais de apoio. 

 

 

Sugestão de perguntas considerando cada uma das deficiências  

 

Deficiência física 

Membros Inferiores/Cadeirantes 

• Consegue subir e descer escadas? Se positivo, como faz em segurança? 

• Como se locomove, como é a sua marcha? 

• Como é a sua coordenação motora? 

• Qual é a perda da força nos membros inferiores? 

• Existe alguma restrição para carregar? 

• Apresenta dificuldades para permanecer muito tempo em pé ou sentado? Ou 

para agachar e levantar?  

• Como é o seu dia a dia? Relate suas atividades diárias. 

• Alimenta-se sozinho? Caso negativo: precisa de ajuda para fazer o prato ou 

para alimentar-se?  

Fique ligado! 

A proposta de emprego deverá ser adaptada para cada tipo de deficiência. 

Recurso muito utilizado em entrevistas é apoio de ledores para cegos e intérprete 

de Libras para os surdos. 
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• Como irá ao trabalho? Qual o meio de transporte que utilizará? Precisará de 

ajuda para entrar/sair do carro? 

• Considera-se independente? 

• Como faz suas necessidades fisiológicas, vai ao banheiro sozinho, precisa de 

auxilio, utiliza sonda, bolsa coletora?  

Algumas pessoas com limitações motoras, mesmo não sendo cadeirantes precisam 

de auxílio para as atividades diárias. Por isso, é importante questioná-las quanto à 

alimentação e suas necessidades fisiológicas. 

 

Membros superiores 

• Como atende ao telefone? 

• Considera sua digitação boa? 

• Consegue carregar peso?  

• Como separa papéis ou conta dinheiro? (Com isso, verifica-se o movimento de 

pinça). 

• Segura um copo ou objetos largos? (Com isso, verifica-se o movimento de 

garra). 

• Quando a limitação for motora, questionar sobre a realização das atividades 

que exijam a coordenação, como, por exemplo, dobrar papéis, realizar 

arquivos, colar etiquetas, atividades que exijam a escrita. 

 

Deficiência auditiva 

• Qual é a melhor forma de comunicação com você? 

• Faz uso de aparelhos auditivos? Caso positivo, desde quando? Em caso 

negativo, perguntar delicadamente sobre o motivo da não utilização.  

• A perda foi adquirida ou congênita?  

• Ouve quais tipos de sons? 

• Fala ao telefone?  

• Como é trabalhar em ambientes com ruídos?  

• Faz leitura labial?  

• Consegue ouvir de frente, de costas?  
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• Possui sintomas como labirintite, dores de cabeça, caso o ambiente tenha 

muitos ruídos? 

  

Deficiência visual 

• Precisa de ajuda para se locomover? Usa bengala? 

• Precisa apenas que seja acompanhado algumas vezes para se familiarizar com 

o ambiente?  

• Utiliza software sintetizador de voz? Se sim, qual? 

• Faz uso de lentes de aumento, reglete, tela do monitor maior, fontes 

aumentadas? 

Todas essas perguntas, não tem absolutamente o intuito de dificultar ou restringir a 

participação do profissional com deficiência, ao contrário, buscam conhece-lo em 

suas capacidades, e limitações, a fim de potencializar sua ação na função para a qual 

foi contratado. 

 

 

Dinâmicas 

A dinâmica de grupo é um momento importante para conhecermos amplamente o 

candidato. Não há restrição de números de participantes com deficiência em uma 

dinâmica e é aconselhável mesclar grupo com diversos tipos de deficiência.  

O recrutador durante a dinâmica deve: 

• Preocupar-se se os candidatos com perda auditiva irão fazer leitura labial ou 

conseguem ouvir. Caso façam leitura labial coloque-se na frente do candidato 

com deficiência auditiva, evitando cobrir o rosto e boca com as mãos. Informar 

Fique ligado! 

Não tenha medo de perguntar! 

Lembre-se que o propósito é ampliar as possibilidades de acessibilidade no 

processo seletivo e não de dificultar ou inviabilizar a contratação. Algumas vezes, 

o candidato será um divisor de águas para todo o desenvolvimento da 

acessibilidade e em sua inclusão na empresa! 
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para o grupo como deve ser a comunicação, falar naturalmente, sem alterar o 

tom de voz.  

• Apresentar o candidato com deficiência visual aos demais componentes do 

grupo, falar o que tem na sala, como ela está composta, além de dar 

explicações pertinentes sobre o processo. 

• Cuidar para que muletas ou bengalas fiquem próximas das pessoas que as 

trouxeram. 

 

Atividades nas dinâmicas devem: 

• Ser de fácil execução para quaisquer deficiências e a ajuda mútua dos 

participantes entre si, deve ser levada em conta, e incluída como parte da 

dinâmica.  

• Compor os grupos diversificando as pessoas e as deficiências para conhecer o 

desempenho individual e a forma de proatividade de cada um. 

 

Acompanhantes na entrevista 

Deve-se partir do princípio de que no dia a dia o candidato estará apenas com a sua 

equipe de trabalho, não podendo ser acompanhado dentro do ambiente de trabalho, 

então de forma sutil deve-se informar que o RH está preparado para auxiliá-los. No 

entanto, há as exceções e deve-se permitir às pessoas com deficiência intelectual ou 

com transtornos mentais estarem com seus acompanhantes ou tutores, se assim 

desejarem, e não se deve jamais separar as pessoas com deficiência visual de seus 

cães guia. Seria como tirar a cadeira de rodas do candidato nas dinâmicas e 

entrevistas. Não faz sentido. 
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Entrevista com o gestor  

É recomendado que o gestor seja orientado antes de realizar entrevistas com os 

profissionais com deficiência, pois pode ocorrer de recusarem candidatos por falta de 

informação sobre esse público. Desse modo, o profissional de RH deve, 

antecipadamente, explicar ao gestor as especificidades da deficiência do candidato e 

demonstrar que as limitações da deficiência não comprometem o exercício das 

funções a serem desempenhadas. 
 

Outra sugestão que o profissional de RH deve fazer ao gestor é para que acompanhe 

a entrevista para deixá-lo mais seguro. Desse modo, poderá evitar a desclassificação 

do candidato e ainda terá a oportunidade de tirar dúvidas do gestor quanto ao 

candidato. 

 

Feedback  

Oferecer feedback tanto positivo como negativo a todos os participantes é uma boa 

medida, que inclusive encoraja o candidato a participar de outros processos 

seletivos. Em caso de aprovação, relatar quais são as etapas de contratação e 

começar o alinhamento à cultura da empresa. Em caso de reprovação, informar por 

telefone ou e-mail e agradecer por sua participação e interesse em ingressar na 

empresa.  

 

Fique ligado! 

Quando surgirem dúvidas sobre a capacidade do candidato em executar as 

atividades inerentes a uma determinada função, aplique uma prova prática para 

verificar sua capacidade funcional. Uma alternativa, caso o candidato não obtenha 

o resultado esperado na execução, é flexibilizar algumas funções do cargo, de 

modo a adequá-lo às limitações apresentadas. Outra opção é contratar a pessoa 

para outra posição. 
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Contratação  

Não existe nenhuma regra específica para a assinatura da CTPS e à formalização do 

contrato de trabalho de uma pessoa com deficiência. Aplicam-se as normas gerais 

da CLT. Existem algumas particularidades das pessoas surdas, que poderão precisar 

de alguém de sua confiança faça a leitura para ela estar ciente e esclarecida de todo 

o conteúdo do contrato. O RH também pode auxiliar com um dicionário ou com 

sinônimos que facilitem seu entendimento. Para a pessoa cega, o contrato pode ser 

disponibilizado em braile ou em formato digital para ser lido em um computador com 

software de leitura de texto. No momento de assinar, pergunte a pessoa cega qual 

auxilio ela prefere para facilitar a escrever no local correto. 
 

O exame médico admissional é o mesmo realizado com os demais funcionários, não 

existe qualquer diferença entre o exame admissional de pessoas com ou sem 

deficiência, com exceção de que o médico do trabalho deverá identificar a deficiência 

da pessoa e classificá-la conforme o Decreto 5.296/2004. 
 

A empresa não deve concentrar-se em contratar apenas um tipo único de deficiência. 

Essa atitude pode ser entendida como uma prática discriminatória. A finalidade da 

legislação é garantir o acesso ao trabalho a todas as pessoas com deficiência. O 

artigo 7º, XXXI, da Constituição Federal proíbe qualquer discriminação na admissão 

de trabalhador com deficiência e em relação ao salário. Em consonância com a 

Constituição, a LBI, em seu artigo 34, determina a oferta de ambiente acessível e 

inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, em condições 

justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual 

valor. Em seguida, a LBI também proíbe 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. 
 

O que deve ser buscado pela empresa é a pessoa e não a deficiência. As pessoas 

com deficiências têm o direito de serem respeitadas, seja qual for a natureza e a 

severidade de sua deficiência.  
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Outra conduta que deve ser evitada é associar algumas tarefas a certos tipos de 

deficiência. Isso é um mito que precisa de derrubado. O dever das empresas é 

atenderem aos critérios de acessibilidade previstos pela Lei federal 10.098 de 2000, 

e desse modo oferecerem um ambiente acessível para qualquer pessoa, seja 

funcionário, cliente, ou integrante da alta liderança. Caso a empresa ainda não tenha 

acessibilidade, é importante criar um cronograma de acordo com suas possibilidades 

orçamentárias, visando atingir toda a empresa, inclusive porque ambientes 

acessíveis são mais seguros e minimizam riscos de acidentes. Com estas atitudes, 

não se restringe a participação de ninguém e se permite vislumbrar as diversas 

potencialidades que as pessoas com deficiência podem desenvolver no trabalho com 

os postos devidamente adaptados.  
 

Por outro lado, não estamos dizendo que é preciso promover todas as adaptações 

físicas no local de trabalho antes de iniciar a contratação do profissional com 

deficiência. No entanto, é preciso que a acessibilidade da empresa e do local de 

trabalho esteja adequada às necessidades específicas das pessoas contratadas antes 

delas iniciarem a trabalhar. Assim, as adequações podem ser feitas de forma gradual, 

de acordo com as necessidades apresentadas por cada candidato que será 

contratado. 
 

A pessoa com deficiência tem direito à jornada especial e pode ter um horário flexível 

e reduzido, com proporcionalidade de salário, quando tais procedimentos forem 

necessários em razão do seu grau de deficiência. Para atender, por exemplo, a 

necessidades especiais, como locomoção, tratamento médico etc. Este direito está 

previsto no Artigo 35, § 2º, do Decreto nº 3.298/99. 
 

O treinamento de integração não deve ser realizado separadamente, muito pelo 

contrário: as pessoas com deficiência devem ser incluídas nas mesmas atividades 

que os demais funcionários, sem esquecer de prever todas as adaptações 

necessárias. A LBI ainda determina que a participação e ao acesso a cursos, 

treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e 

incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, aconteça em igualdade de 

oportunidades com os demais empregados. 
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O colaborador com deficiência também tem direito ao vale-transporte, mas em 

alguns casos ele já possui um benefício da prefeitura que o isenta do pagamento de 

passagens em transporte coletivo. É importante verificar com a própria pessoa 

porque cada município tem sua legislação própria em relação a esse direito.  
 

Perguntas e respostas: 

1) Como informar na Relação Anual das Informações Anuais (RAIS) que o empregado 

é pessoa com deficiência? 

No campo sobre os dados pessoais do empregado, no item “Deficiente Habilitado ou 

Beneficiário Reabilitado”, deve ser marcada a quadrícula “Sim”, se o trabalhador é 

pessoa com deficiência. Ainda deve ser informado o tipo de deficiência, com a 

seguinte codificação: 1 – Física; 2 – Auditiva; 3 – Visual; 4 – Mental; 5 – Múltipla; e 

6 – Reabilitado. A empresa é passível de autuação, se apresentar a RAIS contendo 

informações inexatas ou declarações falsas (art. 24 da Lei nº 7.998/90,c/c art. 7º do 

Decreto nº 76.900/75). 

 

2) Deve ser informado, no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED), se o empregado é pessoa com deficiência? 

Sim, em qualquer movimentação deve ser informado no campo reservado os dados 

cadastrais do empregado, no item “Portador de Deficiência”, colocando 1 para indicar 

“SIM”. 
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Gerenciamento 

A gestão de uma empresa deve garantir oportunidades iguais a todos os funcionários, 

que tenham ou não uma deficiência. São os gestores de cada time e equipe, os 

responsáveis diretos pela manutenção e retenção de todos os profissionais. Portanto, 

para que não aconteça diferenciação, é necessário que tenham consciência das 

particularidades e direitos da pessoa com deficiência, pois profissionais bem 

informados garantem uma organização mais estruturada em todos os sentidos. O 

papel do gestor é muito importante na adaptação às rotinas de trabalho e para que 

a pessoa seja incluída de fato.  
 

Os gestores devem ter consciência de que ter uma deficiência não faz com que um 

indivíduo seja melhor ou pior do que um que não possui. Devem evitar preconceitos 

e estereótipos. A ideia é valorizar as características singulares de cada colaborador 

e contribuir para que superem dificuldades e melhorem seus desempenhos. No caso 

do colaborador com deficiência, o gestor terá que oferecer recursos de tecnologia 

assistiva e adaptações. Ao estarem melhor preparados e sem preconceitos, os 

gestores poderão ser justos em suas avaliações e garantir oportunidades sem emitir 

julgamentos imparciais, não sobrecarregam as pessoas com deficiência e não se 

frustram com o resultado, estimulando novas admissões. 
 

Como acontece com qualquer funcionário, é importante valorizar a habilidade do 

profissional com deficiência e verificar se está compatível com a atividade exercida. 

O profissional com deficiência que tiver atribuições claras e definidas e receber 

treinamento adequado para desenvolvê-las, terá responsabilidades e será produtivo 

como os demais colegas, podendo candidatar-se às promoções, aumentos salariais 

e bônus por desempenho. Se todos esses aspectos estão sendo oferecidos, os 

critérios de cobranças e expectativas precisam ser os mesmos utilizados com um 

funcionário sem deficiência.  
 

Outra questão muito importante é a inclusão na equipe. É importante levar em conta 

as barreiras culturais e atitudinais que dificultam o relacionamento. A falta de 

informação gera desconforto e dúvidas nos funcionários. Por isso, é importante 

transmitir à equipe todas as informações relativas ao colega com deficiência, qual a 
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função que desempenhará, o que é esperado do mesmo e o tratamento a ser dado. 

Devemos lembrar que o funcionário com deficiência será mais um funcionário, e que 

fará “parte do time”. 
 

A permanência no cargo e a estabilidade do profissional com deficiência depende 

dele, que deve mostrar potencial e vontade de aprender e de trabalhar, e da própria 

empresa, que deve garantir a inclusão em todos os setores da corporação. 
 

Perguntas e respostas: 

a) Estou em dúvida como devo realizar a gestão da pessoa com deficiência? 

Gerenciar pessoas diferentes dentro da empresa é mais fácil do que parece. Basta 

lembrar que cada deficiência possui particularidades e diferentes necessidades 

específicas. Fora isso, a gestão deverá ser igual à realizada junto aos demais 

funcionários, inclusive quanto às expectativas, que não devem maiores nem 

menores. Lembre-se são pessoas.  
 

b) Existe alguma atividade mais compatível com as deficiências? 

Não existe determinada atividade que é mais adequada para um tipo de deficiência. 

Se considerássemos tal afirmação estaríamos rotulando estas pessoas e 

desconsiderando suas particularidades e potencialidades. Cada pessoa, 

independentemente de ter ou não uma deficiência, tem aptidões e talentos 

diferentes. 
 

c) Quais são os direitos e deveres destes profissionais? 

Os direitos e deveres devem ser iguais para todos os funcionários da empresa, 

levando-se em consideração que cada um tem seu papel no processo de inclusão 

social. 
 

d) A pessoa com deficiência pode chegar atrasada no trabalho? 

O profissional com deficiência deve cumprir seus horários como os demais 

funcionários e realizar suas atividades particulares fora do horário de trabalho. 

Alguns profissionais podem ter um tipo de deficiência que requeira jornada especial 

de trabalho. No entanto, a deficiência não pode ser uma justificativa para a falta de 
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compromisso. Mas como acontece com qualquer outro funcionário, ele deve ser 

avaliado com clareza e honestidade.  

 

Retenção  

O processo de retenção de funcionários com deficiência requer ações focadas na sua 

inclusão na empresa e possibilidades de promoção. Isso significa fazer com que o 

profissional participe mais, sinta-se bem no ambiente de trabalho e adquira a 

consciência de que é parte importante no “time”. A remuneração, embora 

importante, não é fator decisivo na permanência de um profissional na empresa. 

Muitas vezes a possibilidade de crescimento pesa mais. Por isso, a empresa deve 

investir em seus colaboradores, não somente pela incessante busca por excelência 

e melhores resultados, mas pelo contínuo crescimento por meio do desenvolvimento 

de quem faz a empresa: o funcionário. 
 

Desta maneira, se garantirá a manutenção e satisfação dessa força de trabalho e o 

não desperdício dos esforços anteriormente despendidos na implantação do 

Programa de Inclusão. O processo de retenção do profissional com deficiência 

contempla o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Não é diferente dos demais 

funcionários: todos buscam qualidade de vida dentro e fora da instituição. 
 

É importante que a empresa desenvolva um processo de acompanhamento do 

profissional com deficiência visando ampliar sua integração com os colegas e chefia. 

Para tal, tanto o empregado como a chefia devem ser questionados a respeito das 

questões suscitadas com o ingresso do novo empregado. Muitas vezes, o próprio 

empregado vai sugerir adaptações no seu posto de trabalho e o chefe, orientado e 

apoiado nas dificuldades relatadas, poderá encontrar a solução para melhorar a 

realização das rotinas. 
 

Muitas vezes a avaliação do desempenho da pessoa com deficiência deve levar em 

conta as implicações de sua deficiência na produtividade. A própria CLT parte do 

pressuposto que o rendimento desse grupo pode ser menor, já que não autoriza sua 

utilização como parâmetro para fins salariais. Se os critérios utilizados forem usados 

como padrões de avaliação, não estariam sendo respeitadas as peculiaridades das 
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pessoas com deficiência (art. 6º, inciso III, do Decreto nº 3.298/99, c/c art. 461, § 

4º, da CLT). 
 

É muito importante a empresa, antes da avaliação, verificar se o empregado teve 

acesso a todos os treinamentos, manuais, regulamentos e informações. Por falta de 

acessibilidade na comunicação, por exemplo, pessoas com deficiência visual e 

auditiva não têm pleno conhecimento das normas da empresa. Do mesmo modo, 

deve-se verificar se o posto de trabalho foi adaptado às suas condições pessoais. Se 

isso não ocorreu, além dos prejuízos à saúde, pode redundar na diminuição da 

produtividade. 
 

Porém, a avaliação, mesmo com todas as condições de acesso às informações e 

adaptações fornecidas de modo adequado, deve levar em conta as particularidades 

da pessoa com deficiência que tem uma desvantagem. Do mesmo modo, deve-se 

estimular que este profissional participe, em igualdade de oportunidades, dos 

processos de promoção internos (art. 4º da Convenção nº 158, da OIT). 
 

A permanência dos colaboradores com deficiência na empresa terá mais sucesso se 

forem garantidas as possibilidades de crescimento e desenvolvimento pessoal e 

profissional.  

 

Ajudas Técnicas 

Ajudas técnicas “se referem ao conjunto de recursos que, de alguma maneira, 

contribuem para proporcionar às pessoas com deficiência uma maior independência, 

qualidade de vida e inclusão na vida social através do suplemento, manutenção ou 

devolução de suas capacidades funcionais” (Hogetop & Santarosa, 2002).  
 

Na Lei Brasileira de Inclusão, tecnologia assistiva ou ajuda técnica são definidos como 

“produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas 

e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à 

participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social”.  



 

41  
 

Fica claro que estes recursos ampliam a participação, a funcionalidade, a autonomia 

e inclusão e devem ser oferecidos para a fruição e o exercício dos direitos à 

acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso 

à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. 
 

Alguns exemplos de tecnologias assistivas:  

• Próteses auditivas, visuais e físicas; 

• Órteses que favoreçam a adequação funcional; 

• Equipamentos e elementos necessários à terapia e reabilitação da pessoa com 

deficiência; 

• Equipamentos, maquinários e utensílios de trabalho especialmente 

desenhados ou adaptados para o uso de uma pessoa com deficiência; 

• Elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoal necessários para facilitar 

a autonomia e a segurança da pessoa com deficiência; 

• Elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização 

para pessoa com deficiência; 

• Equipamento e material pedagógico especial para o treinamento, capacitação 

e recreação da pessoa com deficiência;  

• Adaptações ambientais e outras que garantam o acesso, a melhoria funcional 

e a autonomia pessoal; 

• Bolsas coletoras para os portadores de ostomia; 

• Softwares sintetizadores de voz para pessoas com deficiência visual. 

 

a) Adequações para as pessoas com deficiência física:  

As principais dificuldades das pessoas com deficiência física estão ligadas à 

locomoção e mobilidade e estão diretamente ligadas à estrutura física e 

arquitetônica. Em alguns casos, também é necessário prever adequações para 

favorecer a mobilidade e o acesso para os membros superiores, mesmo quando não 

ocorre perda de movimentos ou coordenação motora, como é o caso, por exemplo, 

das pessoas com nanismo. 

Alguns recursos a se prever: 

• Acessibilidade arquitetônica;  
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• Mobiliário interno adequado, inclusive quanto à altura; 

• Softwares; 

• Banheiros acessíveis. 

 

b) Adequações para as pessoas com deficiência visual  

As principais dificuldades de uma pessoa com deficiência visual é quanto a orientação 

e mobilidade e também para o acesso à comunicação e informação. Uma parte das 

adequações está ligada à forma com que a pessoa irá se localizar na empresa para 

encontrar todos os serviços que são oferecidos com autonomia e segurança. Placas 

com indicadores em braile, localizados em uma altura que permitam que as mãos os 

toquem, também.  

Outras ajudas técnicas se referem ao acesso à leitura e às informações de segurança 

que são predominantemente visuais.  

Para cegueira e visão comprometida: os softwares sintetizadores de voz e leitores 

de tela como Virtual Vision, Jaws, Dosvox, Magic.  

Para baixa visão: recursos de ampliações de tela para tarefas no computador e para 

acesso à internet como Lentepro, Deltatalk, Monitivox, Lente Windows. Inversão de 

cores e oferta de diversos tamanhos e localizações de tela. 

 

c) Adequações para as pessoas com deficiência auditiva  

A dificuldade principal de uma pessoa com deficiência auditiva é a comunicação para 

o acesso de informações, para participar de reuniões e treinamentos e quando 

precisam responder e comunicar-se com colegas e gestores. As ajudas técnicas são 

oferecidas para facilitar o diálogo e o acesso a informações importantes para a 

realização de suas tarefas, além de propiciar maior conforto no ambiente de trabalho.  

• Aparelhos auditivos mediante prescrição médica; 

• Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais; 

• Telefone para surdos; 

• Comunicação visual; 

• Internet; 

• Mensagens de texto; 
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• Sinalização luminosa. 

 

Demissão 

Os profissionais com deficiência poderão ser demitidos como os demais funcionários. 

Não há previsibilidade legal de estabilidade para o empregado. No entanto, para 

garantir a reserva de cargos para pessoa com deficiência, a legislação determina que 

ela somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em condições 

semelhantes nos casos de dispensa de empregado com deficiência ou reabilitado, 

quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a 90 dias, e a dispensa 

imotivada, no contrato por prazo indeterminado. Ou seja, a demissão de uma pessoa 

com deficiência ensejará a contratação de outra pessoa com deficiência. Essa regra 

deve ser observada enquanto a empresa não tenha atingido o percentual mínimo 

legal. Fora desse requisito, valem as regras gerais que disciplinam a rescisão do 

contrato de trabalho (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213/91). 

 

 

 

 

 

 

Fique ligado! 

O que se entende por condição semelhante? 

Significa que outro trabalhador com deficiência deverá ser contratado, não sendo, 

necessariamente, trabalhador com a mesma deficiência do substituído. Por 

exemplo: uma vaga anteriormente ocupada por deficiente físico não precisa ser 

substituída por outro deficiente físico, podendo ser qualquer pessoa com 

deficiência elencada no art. 4º do Decreto nº 3.298/99, com as alterações 

efetuadas pelo Decreto nº 5.296/2004. Igualmente, a substituição também pode 

ser em outra função, já que o objetivo é a contratação de outra pessoa com 

deficiência. 
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Conclusão: a relevância do Departamento RH 

O papel e a responsabilidade da atuação dos profissionais do RH no processo de 

inclusão tornaram-se extremamente relevantes nas organizações, uma vez que a 

gestão de pessoas é a chave para uma inclusão sustentável. Muitas vezes é o RH 

que coordena o programa de inclusão da empresa.  
 

Incluir pessoas com deficiências de forma sustentável no mercado de trabalho e nas 

corporações não se resume ao recrutamento e seleção, mas, além disto, significa 

oferecer oportunidades de trabalho adequadas, em um ambiente de respeito à 

diversidade, visando garantir ao profissional um crescimento na empresa. Portanto, 

o departamento de RH no processo de inclusão deve, em primeiro lugar, entender 

que a diversidade e as diferenças são benéficas à empresa. Em seguida, sua missão 

consiste em: 

• Coordenar o processo de inclusão com qualidade preparando-se e mantendo-

se sempre atualizado sobre o assunto e a legislação, buscando envolver toda 

a empresa. 

• Capacitar os gestores e equipes, orientando e oferecendo suporte a todos os 

departamentos sobre sua participação no processo de inclusão. 

• Buscar alternativas adequadas à realidade da empresa.  

• Proporcionar equipamentos e condições estruturais adequadas a todos os 

funcionários.  

• Participar e incentivar a participação dos funcionários nas ações inclusivas. 

• Durante os processos de recrutamento e seleção focar nas competências e 

potenciais das pessoas com deficiência.  

• Acompanhar os funcionários com deficiência, ajudando a promover seu 

crescimento na empresa em igualdade de oportunidades. 
 

Ao adotar essas medidas simples com responsabilidade e sensibilidade, o RH estará 

não só contribuindo para o desenvolvimento da empresa onde atua, mas também 

atuando como agente de transformação para uma sociedade mais justa e inclusiva. 
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e perdas funcionais para efeito dos critérios de acessibilidade, além de definir o que 

são ajudas técnicas, estabelecer seus procedimentos e ainda, estabelecer os critérios 

para  assegurar o acesso prioritário. 
 

Decreto No. 186 de 9 de julho de 2008 – assina o texto da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. 
 

Decreto No. 6.949 de 25 de agosto de 2009 – incorpora a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU na Constituição Brasileira. 
 

Lei No. 4.317 de 09 de abril de 2009 do Distrito Federal – o indivíduo 

diagnosticado com audição unilateral poderá concorrer aos cargos de empresa nas 
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vagas que esta estiver legalmente obrigada a preencher para a cota de pessoas com 

deficiência. 
 

Lei No. 12.764 de 27 de dezembro de 2012 – instituiu Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista determinou que 

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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