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Resumo 
Apesar das pessoas com deficiência (PcDs) representarem uma grande parcela da população 
brasileira, ainda se observam disparidades entre as condições de participação, no mercado de 
trabalho, de PcDs e de pessoas sem deficiência. A contratação de PcDs é tratada como um 
problema por parte das empresas brasileiras e ocorre, geralmente, por obrigação legal. Um 
dos principais fatores que dificultam a inclusão das PcDs é a visão das organizações e da 
sociedade em relação à competência profissional desse grupo. Assim, por meio de um estudo 
qualitativo básico, objetivou-se analisar a influência do desenvolvimento de competências 
profissionais de PcDs inseridas no mercado de trabalho, nos processos de inclusão. Os 
resultados implicam em que o desenvolvimento de competências influencia, dentre outros 
aspectos, em elementos de desempenho profissional, satisfação pessoal e autoconfiança, 
contribuindo para a plena inclusão da PcD no mercado de trabalho. Também, foi identificado 
que existem tanto fatores internos quanto externos à organização que contribuem para o 
desenvolvimento dessas competências. 
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1 Introdução 

Com base no censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), 45.606.048 brasileiros têm algum tipo de deficiência, representando 23,9% da 
população aferida, o que evidencia a relevância desse grupo para os estudos organizacionais. 
Em vista disso, promover a inclusão de pessoas com deficiência (PcDs) no mercado de 
trabalho, está relacionado com a promoção de desenvolvimento social e econômico para o 
país. 

A Constituição Brasileira proíbe a discriminação na remuneração e nos critérios de admissão 
dos trabalhadores com deficiência. É assegurado, também, condições de acessibilidade que 
garantam às pessoas com deficiência as mesmas condições de que goza a população sem 
deficiência. Além disso, no Brasil, a inserção de PcDs no mercado de trabalho é induzida por 
meio de legislação específica (art. 93 da Lei n. 8.213/91), a qual determina que, pelo menos, 
2% dos cargos de empresas com mais de cem funcionários sejam ocupados por PcDs, 
conforme os seguintes critérios: até 200 funcionários, 2%; de 201 a 500, 3%; de 501 a 1.000, 
4%; de 1001 e acima, 5%.  

O intuito dessa legislação é de fazer cumprir um direito humano com o objetivo de que ocorra 
a integração plena dos deficientes na sociedade e, dessa forma, reduzir o distanciamento 
existente entre as condições de pessoas com deficiência e de pessoas sem deficiência. No 
entanto, a realidade das organizações, muitas vezes, não mostra a realização do objetivo 
proposto. De acordo com Nobre (2011), pouco mais de 8% do total de empresas com 100 ou 
mais empregados no Brasil cumpriam a cota mínima de contratação de PcDs no fim de 2011. 

Para a maioria das empresas brasileiras, a contratação de PcDs é vista como um problema que 
gera gastos e, também, ocorre, na maioria dos casos, por obrigação legal (MIRANDA, 2016). 
Além disso, observa-se que as PcDs não são vistas como profissionais que podem gerar 
produtividade e competitividade para as organizações, pois se questiona sua competência para 
assumir funções mais complexas que exigem mais especialização.    
O baixo índice de contratação de PcDs é apenas uma das dificuldades que os deficientes 
enfrentam para alcançar seu desenvolvimento e participação no mercado de trabalho. A 
inclusão das PcDs no meio organizacional, não consiste apenas em sua inserção na empresa. 
A inclusão ocorre, de fato, no momento em que as PcDs participam dos processos e dos 
grupos sociais dentro e fora da organização, contribuem para o desenvolvimento econômico e, 
principalmente, se desenvolvem profissionalmente e pessoalmente. 
Nessa perspectiva, identificar os principais fatores que promovem o desenvolvimento de 
competências das PcDs é fundamental para organizações que cumprem a lei de cotas e se 
preocupam com a inclusão dos deficientes nas organizações, bem como com a qualidade e 
melhoria dos processos de produção. Acrescenta-se ainda à relevância da pesquisa o fato de 
procurar discutir e apresentar melhores oportunidades e condições de desenvolvimento 
pessoal e profissional das PcDs. Dessa forma, coloca-se a seguinte questão de pesquisa: 
Como as competências desenvolvidas pelas PcDs, no contexto de trabalho, contribuem para 
que se possa lidar com os desafios presentes no processo de inclusão dessas pessoas? 
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar as competências desenvolvidas por pessoas 
com deficiência, inseridas no ambiente de trabalho, com a finalidade de discutir a importância 
dessas competências para os desafios presentes no processo de inclusão das PcDs. 

A fim de se efetivar o objetivo aqui pretendido, optou-se por analisar os processos de 
desenvolvimento de competências das PcDs em uma organização de grande porte que cumpre 
a lei de cotas e possui estrutura e condição financeira para efetiva implementação do objetivo 
avaliado. 
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A presente pesquisa compreende cinco partes. Esta primeira abordou os aspectos introdutórios 
do trabalho. A segunda traz a revisão da literatura que aborda as PcDs no ambiente de 
trabalho e o desenvolvimento de competências profissionais. A terceira parte apresenta a 
metodologia e a quarta parte expõe a análise dos resultados. Por fim, a quinta parte tece as 
conclusões deste estudo. 

 
2 Revisão da literatura 
2.1 As PcDs no ambiente de trabalho 
Historicamente, as definições de pessoas com deficiência se estabelecem sob a ótica de 
características biológicas dos indivíduos e as consequentes limitações proporcionadas por tais 
características (BRUNSTEIN, 2012). Já a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência promove um grande avanço nesse conceito, caracterizando PcDs a 
partir de uma perspectiva social, e não apenas sob o tradicional modelo médico. Com base 
nesse novo conceitos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015, Art 2º) 
apresentou a seguinte definição: 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
(BRASIL, 2015). 

Sendo assim, é possível destacar que o conceito de deficiência s baseia-se na relação da 
pessoa com o meio em que está inserida, e não apenas em sua incapacidade permanente, ou 
característica biológica. Como forma de compensar as dificuldades e barreiras que 
comprometem a participação plena e efetiva das PcDs na sociedade, a lei de cotas busca uma 
equiparação de direitos, promovendo a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. É 
importante observar que o trabalho é também um meio de inclusão e participação social, não 
apenas por questões econômicas, mas também em um sentido muito mais amplo.  

O trabalho é um elemento intrínseco à vida humana, provedor de desenvolvimento e evolução 
social e também principal responsável pela identidade humana, ao passo que a sustentação da 
identidade de um indivíduo é o que de fato ele faz na sociedade (MIGLIACCIO FILHO, 
1994; MOTTA; VASCONCELOS, 2002). Nesse sentido, é fundamental que todo ser humano 
capaz esteja inserido no mercado de trabalho ou que ao menos tenha o direito e condições 
para que isto ocorra. A lei de cotas busca garantir esse direito também aos portadores de 
deficiência. Em uma análise mais específica, o trabalho não significa apenas ser contratado 
em uma empresa, mas produzir, participar e desenvolver competências que proporcionem 
crescimento profissional e pessoal. 
A contratação de PcDs, no entanto, é vista como problemática para a maioria das empresas, 
que frequentemente ignoram e/ou descumprem tal legislação, por isso ainda são escassas as 
oportunidades de participação no mercado de trabalho por PcDs (MIRANDA, 2016). A 
justificativa das empresas pelo descumprimento da lei é, em geral, a falta de estrutura 
adequada para a inserção e manutenção desses trabalhadores, e também a alegação de que não 
encontram funcionários qualificados para o cargo, ainda pela crença equivocada de que as 
PcDs possuem menor produtividade em função de suas limitações (CARVALHO-FREITAS 
2009; MIRANDA, 2016).  
Tais problemas apresentados evidenciam a falta de conhecimento sobre o assunto e o 
preconceito por parte das organizações, as quais não enxergam nas PcDs a oportunidade de 
contratar funcionários capazes, com potencial para agregar desenvolvimento social e 
econômico para a organização. Existe ainda a contradição no discurso das empresas que 
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afirmam, por um lado, não contratarem PcDs por não encontrarem funcionários com o nível 
de escolaridade exigido, mas, por outro, ofertam apenas cargos com baixa exigência de 
qualificação e menor remuneração em relação aos demais cargos (MIRANDA, 2016). 

Inserir-se no mercado de trabalho é apenas uma das dificuldades enfrentadas pelas PcDs, já 
que a real inclusão ocorre quando todos os colaboradores trabalham e participam da 
organização em situação de igualdade. Sobre isso, Bezerra e Vieira (2012) afirmam que nas 
organizações atuais predomina a prática de gestão com base na racionalidade instrumental e 
não há igualdade de oportunidade para as PcDs, havendo também a dificuldade destas em 
participar e se desenvolver dentro das organizações. Portanto, como afirma Brunstein (2012), 
muitas vezes, a maior dificuldade enfrentada pelas PcDs deve-se a fatores sociais, mesmo que 
decorrentes das características biológicas, como o preconceito e a visão social de 
inferioridade, e não na característica em si.  
A visão e as expectativas de um determinado grupo social sobre PcDs pode ser um fator tanto 
limitante quanto motivador para estas pessoas. Logo, sob essa perspectiva, não se pode 
analisar a inclusão dos deficientes no mercado de trabalho apenas por sua contratação, é 
preciso compreender como os grupos sociais trabalham com as diferenças e como o ambiente 
organizacional influencia no desenvolvimento de competências e na participação das PcDs na 
sociedade. 
As organizações nem sempre lidam de forma eficiente com as PcDs contratadas e essa relação 
não costuma ser proveitosa. Identifica-se como os principais motivos disso, “a falta de apoio 
das lideranças, as falhas na formação do profissional com deficiência e a ausência de 
acessibilidade no ambiente organizacional” (MIRANDA, 2016, p. 194). Na maioria dos 
casos, a contratação das PcDs ocorre em função de sua deficiência, exclusivamente, para 
cumprir a legislação, alocando esses funcionários em cargos sem perspectivas de 
desenvolvimento profissional e sem levar em conta sua formação ou área de conhecimento 
(MIRANDA, 2016), não havendo acessibilidade, investimento adequado nem a devida 
valorização do profissional e de suas competências.  

Pode-se afirmar, então, que a integração, não apenas como um fator social, mas plena, de 
todos os funcionários na organização, proporciona grande impacto na eficiência técnica 
destes. Isso se verifica, conforme porque o funcionário sente-se importante quando sua 
cooperação é solicitada e tende a render mais na execução do seu trabalho (CHASSE, 1967 
apud MOTTA; VASCONCELOS, 2002). A partir disso, observam-se duas funções 
fundamentais para as organizações: a econômica, produção de bens e serviços, e a social, 
correspondente à criação e à distribuição de satisfação às pessoas envolvidas. 
Sendo assim, vale destacar, em consonância com Aranha (2001), que a inclusão ocorre por 
meio de suportes físicos, psicológicos, sociopolíticos e instrumentais e tem como objetivo o 
desenvolvimento individual por meio de condições que proporcionam uma efetiva 
participação do indivíduo no meio social. Além disso, o estudo de Carvalho-Freitas e Tette 
(2012) indica que ações organizacionais favorecem atitudes mais inclusivas e melhora a 
percepção dos benefícios da contratação das PcDs, por meio de recursos físicos adequados ao 
trabalho, capacitação, treinamento, feedbacks sobre o desempenho de seus trabalhadores e 
possibilidades de maior participação destes nos processos de tomada de decisão. O 
desenvolvimento de competências profissionais é, portanto, fundamental nesse sentido, pois, 
conforme estudos de Brunstein (2012), desenvolver competências profissionais resulta em 
maior integração e envolvimento com o meio organizacional.  

Diante disso, os programas formais de desenvolvimento têm por objetivo promover a 
construção de tais competências, o que proporciona maior autonomia e capacitação para 
execução de tarefas cada vez mais complexas, e, como consequência, gerar valor econômico 

1050



 

para a empresa e valor social para as PcDs. No entanto, não apenas os programas formais são 
responsáveis por tal processo, uma vez que questões individuais e aspectos informais, como 
os grupos sociais e a organização informal, são fundamentais para o desenvolvimento dessas 
competências.  
2.2 Desenvolvimento de competências profissionais 

Na literatura acadêmica não existe uma definição única para competência, no entanto, 
diversos autores destacam diferentes perspectivas e conceitos a respeito do termo, os quais, 
em determinados, aspectos se complementam. Em seus estudos, Zarifian (2001), por 
considerar as abordagens sobre competência, até então existentes, limitadas, propôs uma 
definição mais abrangente, que leva em conta aspectos importantes para uma análise 
acadêmica acerca das competências no meio organizacional. 

Entendia-se por competência profissional uma combinação de conhecimentos, experiências e 
comportamentos dentro de um dado contexto profissional. Embora estes sejam aspectos 
importantes para compreender o termo, ainda são limitados. Logo, é importante considerar a 
proposta de Zarifian (2001), de conceituar a competência de uma maneira mais ampla, com 
várias situações e características importantes a serem observadas, fundamentadas no 
comportamento social do indivíduo e nas relações de trabalho dentro da dinâmica das 
organizações. Sob esse viés, a competência é o “tomar iniciativa”, a automobilização do 
indivíduo em se prontificar para resolver determinada situação, usar de seu conhecimento e 
experiência a fim tomar a melhor decisão ou enfrentar determinada situação profissional de 
forma competente. 

Competência, então, é assumir responsabilidade, pois, no momento em que se toma iniciativa, 
desempenha-se uma atividade, ou uma decisão, em que o profissional responde pela ação 
propriamente dita e também por suas consequências. Isso se coloca porque: 

A responsabilidade é, sem dúvida, a contrapartida da autonomia e da 
descentralização das tomadas de decisão. Não se trata mais de executar 
ordens (de cuja pertinência não nos sentimos responsáveis), mas de assumir 
em pessoa a responsabilidade pela avaliação da situação, pela iniciativa que 
pode exigi e pelos efeitos que vão decorrer dessa situação. (ZARIFIAN, 
2001, p. 70), 

Nesse caso, pode-se identificar a competência também no ato de delegar adequadamente a 
responsabilidade, ou ação, já que cabe ao ator que delega a reponsabilidade pelos efeitos de 
tal iniciativa. Ainda para Zarifian (2001), competência consiste também no entendimento 
prático de situações e na habilidade de mobilizar redes de atores. Nesse caso, o termo 
situações compreende a diversidade de contextos e características que envolve cada processo.  

Nessa perspectiva, observa-se que o cenário organizacional é dinâmico e complexo, não 
existe decisão ótima. Considerando a racionalidade limitada, tão pouco seria possível 
prescrever a ação a ser adotada, tendo em vista a singularidade de cada situação. Isso porque, 
o entendimento prático de situações implica em saber aplicar e transformar suas habilidades, 
experiências e conhecimentos prévios para lidar com uma diversidade de situações. O 
entendimento prático, então, envolve uma dimensão cognitiva e uma dimensão compreensiva, 
nesse sentido, é fundamental destacar que ser sensato e perspicaz para aplicar um 
conhecimento prévio (dimensão compreensiva), é tão importante quanto ter o conhecimento 
propriamente dito (dimensão cognitiva). Isso se justifica porque 

Essa dimensão compreensiva adquire todo seu alcance na interação social, 
quando o sujeito deve interpretar comportamentos humanos à luz da 
compreensão, mesmo parcial das razões que os motivam. Esse entendimento 
é prático, no sentido de que está orientado para a ação. E o entendimento das 
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razões do outro permite compreender “inteligentemente” seu próprio 
comportamento, permite ajustá-lo. (ZARIFIAN, 2001, p. 72) 

Saber lidar e interagir com pessoas é uma importante competência organizacional, afinal 
mesmo em indústrias e empresas na área técnica, as interações humanas ocorrem com 
frequência, logo, competência é também a faculdade de mobilizar redes de atores. Quanto 
mais complexa uma tarefa, maior a necessidade de especialização e de uma equipe de pessoas 
envolvidas no processo para realizá-la, dessa forma, mobilizar diferentes atores, com 
diferentes capacidades é imprescindível para sua efetividade. Além disso, observa-se também 
que tal competência se torna ainda mais necessária para líderes e gestores, já que suas funções 
dependem de uma boa atuação de todo o grupo (ZARIFIAN, 2001). 

Tratando-se de ambientes complexos de trabalho, Le Boterf (2003) define o profissional como 
“aquele que sabe administrar uma situação profissional complexa” (LE BOTERF, 2003, 
p.37). Sob a ótica deste autor, é possível caracterizar competência como o saber mobilizar 
recursos, o que consiste na forma em que o ator social aciona, mobiliza seus conhecimentos, 
habilidades, ferramentas e quaisquer recursos disponíveis, com o foco na ação e capacidade 
de mobilização ou automobilização do indivíduo, e não no recurso mobilizado. Tal definição 
não isenta, no entanto, a importância do conhecimento, das experiências profissionais e 
ferramentas de trabalho, mas os amplifica, pois, os recursos passam a ser o ponto de partida. É 
imprescindível, assim, que o profissional detenha o conhecimento para que este possa ser 
mobilizado, afinal, apesar da competência estar na mobilização de recursos, é fundamental 
que se desenvolva o conhecimento, as habilidades e demais recursos que envolvem o processo 
para se possa chegar ao desenvolvimento do profissional (LE BOTERF, 2003). 

Assumindo que existe responsabilidade por parte das organizações no desenvolvimento de 
competências de seus profissionais, é possível identificar sua influência na criação de cultura 
e de um ambiente propício para o crescimento, fornecendo meios e recursos adequados para o 
desenvolvimento dos funcionários. Pode-se dizer, em vista disso, que profissionais 
habilidosos e competentes são os “recursos” mais valiosos de uma organização. Sendo assim, 
promover uma liderança competente e criar ambiente adequado, com meios para que as 
competências profissionais sejam desenvolvidas, são responsabilidades atribuídas às 
organizações. Por outro lado, Zarifian (2001, p. 69) destaca que, “por mais que a empresa seja 
o local em que mais se utiliza competência, ela não é, de longe, o único local de sua 
produção”, afinal, os grupos informais, as rotinas individuais, as influências do ambiente e as 
ações individuais são fatores relevantes no desenvolvimento de competências, por isso cabe 
também a cada profissional buscar meios de desenvolver seus recursos e competências. (LE 
BOTERF, 2003; ZARAFIAN, 2001). 
3 Metodologia 

Para o desenvolvimento deste trabalho, optou-se pelo estudo qualitativo básico como 
metodologia, pois, como aponta Merriam (2009), o estudo interpretativo básico visa, de forma 
geral, a compreender como as pessoas atribuem significado para suas vidas e experiências. A 
partir disso, a coleta de dados foi feita por meio de entrevistas individuais semiestruturadas, o 
que proporciona flexibilidade, interação e profundidade na entrevista (BAUER; GASKELL, 
2002), a coleta se deu por meio de gravador de áudio.  

O objetivo da entrevista qualitativa “é uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, 
valores e motivações em relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais 
específicos” (BAUER; GASKELL, 2002, p.65), o que permite o levantamento de dados para 
a compreensão dos diferentes fatores que influenciam no tema em pesquisa. De acordo com 
Bauer e Gaskell (2002), o tópico guia, elaborado para orientar o entrevistador durante as 
entrevistas, é vital para o processo de pesquisa e deve criar uma progressão lógica através dos 
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assuntos pesquisados, além de proporcionar um referencial fácil e confortável para uma 
discussão.   
Considerando o objetivo proposto, foi importante identificar as competências desenvolvidas 
pelas PcDs, os fatores que influenciam seu desenvolvimento e sua relevância no ambiente de 
trabalho. Para isso, elaborou-se um roteiro de entrevista composto por oito perguntas, as quais 
são: a) Qual é o trabalho que você faz aqui? b) Você pode explicar para mim qual é a sua 
deficiência? c) Estou realizando uma pesquisa sobre competências e inclusão social. Dessa 
forma, fale-me sobre as competências que você desenvolveu em seu trabalho atual, ou seja, na 
organização em que você trabalha atualmente. d) De acordo com a sua experiência, quais os 
principais fatores que contribuíram para o desenvolvimento de suas competências 
profissionais, considerando tanto aspectos internos quanto externos à organização, quaisquer 
que sejam esses fatores? e) O que a empresa costuma fazer para ajudar a promover o 
desenvolvimento de suas competências? f) Você acredita que a sua deficiência seja um fator 
limitante para o desenvolvimento de competências? Fale para mim como você vê isto. g) De 
que forma essas competências que você desenvolveu (na organização em que trabalha) 
contribuíram ou têm contribuído para a sua plena inserção no ambiente de trabalho?  
Foram entrevistados cinco PcDs em março, abril e maio de 2017, inseridos em um ambiente 
de trabalho cuja a caracterização é feita conforme o Quadro 1.  

Sujeito Sexo Idade Tempo de 
atuação na 

empresa 

Cargo Deficiência 

PCD1 Feminino 35 5 anos Secretária Executiva Visão Monocular 
PCD2 Masculino 33 5,5 anos Auxiliar de 

Atendimento 
Monoplegia membro 
superior esquerdo 

PCD3 Feminino 31 6 anos Atendimento Polineuropatia periférica 
PCD4 Feminino 32 5 anos Assistente de 

negócios 
Monoplegia membro 
superior esquerdo 

PCD5 Feminino 38 8 anos Atendimento/ 
administrativo 

Cadeirante com limitações 
também nos membros 
superiores 

Quadro 1: Caracterização dos entrevistados. 
Fonte: elaborado pelos autores. 

A análise de dados foi feita por meio de análise do conteúdo, em que se buscou assimilar o 
conhecimento passado pelos entrevistados analisando-se a transcrição das entrevistas. De 
acordo com Bauer e Gaskell (2002), a análise de conteúdo “é uma técnica para produzir 
inferências de um texto focal para seu contexto social de maneira objetiva” (BAUER; 
GASKELL, 2002, p. 191).  

Para proceder à análise de conteúdo foi feita a transcrição das gravações de áudio das 
entrevistas. Após isso, cada entrevista foi lida na íntegra e, em sequência, foi identificada e 
classificada cada competência desenvolvida de forma individual em cada uma das entrevistas, 
e foi utilizada uma tabela para a classificação de cada competência identificada. Em sequência 
foram identificados e classificados os fatores que contribuíram para o desenvolvimento dessas 
competências nas falas dos entrevistados. Em seguida, buscou-se identificar as influências das 
competências na inclusão das PcDs no ambiente de trabalho, e por fim, os dados levantados 
foram analisados, classificados e agrupados considerando o contexto e o sentido geral das 
informações e dados obtidos nas entrevistas. 
Destaca-se que os domínios temáticos que orientaram a análise e discussão dos dados – os 
quais são: as competências desenvolvidas pelos PcDs; fatores que contribuíram para o 
desenvolvimento das competências e; as influências das competências desenvolvidas na 
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inclusão da PcD no ambiente de trabalho – foram definidos previamente, em consonância 
com o objetivo da pesquisa.  
4 Análise dos resultados 

4.1 O campo de pesquisa 
O contexto organizacional observado refere-se a uma empresa de grande porte, pública, com 
fins lucrativos, que atua em todo o território brasileiro, com foco na área de serviços 
financeiros, a que chamaremos de Empresa X. Esta cumpre a Lei de Cotas e desenvolve 
programas específicos de adaptação e capacitação para PcDs. Considerando o porte da 
empresa e a variedade de setores presentes, o que compreende desde pontos de vendas até 
setores internos, existe uma diversidade de profissionais com diferentes formações e 
competências que podem ser analisadas. 

As informações sobre o campo de pesquisa foram obtidas por meio dos seguintes 
documentos: normas e regimentos internos; editais dos processos seletivos da organização 
pesquisada; e de estudo prévio, realizado na organização, por Duarte (2016), intitulado: 
“Relações de trabalho em pé de igualdade. Um estudo de caso sobre a inserção dos deficientes 
físicos no meio organizacional”. 
O ingresso de novos trabalhadores na organização ocorre por meio de concurso público, 
sendo um percentual das vagas destinada exclusivamente à PcDs, atendendo às exigências da 
Lei de Cotas. Após aprovados e convocados, os funcionários, PcDs ou não, são submetidos à 
uma série de exames, inclusive consultas com psicólogos. No caso de PcDs, existem ainda 
exames específicos conforme a característica individual do funcionário, no intuito de alocar o 
empregado em setores e pontos de atendimento adequados às suas necessidades. Mesmo um 
empregado que não ingressa por meio das vagas específicas para PcDs, apresentando alguma 
deficiência no processo de admissão, pode ser classificado como Pessoa com Necessidades 
Especiais (PNE) e receber um tratamento adequado para sua necessidade; por exemplo, um 
funcionário com mobilidade reduzida deve ser alocado em um local sem escadas, com suas 
instalações adaptadas para maior acessibilidade.  

Cada região da empresa possui uma gerência responsável pelo acompanhamento e gestão de 
pessoas, objetivando assegurar as condições necessárias às necessidades especiais por parte da 
PcD. Essa gerência de Recursos Humanos é responsável por acompanhar periodicamente se o 
funcionário necessita de alguma adequação física, ou se o trabalho em que a PcD está 
desenvolvendo condiz com sua realidade. Dentro da perspectiva de proporcionar 
acessibilidade e inclusão social, a Empresa X conta com pontos de atendimento adaptados 
para pessoas com necessidades especiais, como dificuldade de locomoção e deficiência visual 
e também equipamentos adaptados exclusivamente para PcDs, como materiais em braile, 
computadores com acessórios para deficientes auditivos e mobiliário adaptado. 
A Empresa X conta ainda com um setor específico para o desenvolvimento de treinamentos, 
cursos e capacitação dos funcionários, contemplando também programas de desenvolvimento 
de competências para as PcDs. As adaptações, o acompanhamento e os programas de 
capacitação e treinamento fazem parte das políticas para inclusão e desenvolvimento de 
pessoas. Considerando fatores específicos para o desenvolvimento das PcDs, é 
disponibilizado pela empresa cursos e treinamentos para capacitação e desenvolvimento de 
competências, adequação dos equipamentos e ambiente de trabalho, objetivando reduzir as 
limitações implicadas pela deficiência, o que pode possibilitar situações mais adequadas para 
o desenvolvimento de competências pelas PcDs. Porém, ainda não houve, por parte da 
empresa, mensuração dos resultados obtidos específicos para essas ações. 
4.2 Competências desenvolvidas pelas PcDs 
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Durante as entrevistas, buscou-se identificar as competências desenvolvidas pelas PcDs e 
fatores que contribuem para seu desenvolvimento. Ao ser questionado sobre as competências 
desenvolvidas, alguns entrevistados logo apontaram em sequência várias competências que 
consideram ter desenvolvido, enquanto outros ficaram um período refletindo, buscando 
identificar melhor o que poderia ser classificado como competência. A partir das falas dos 
entrevistados, foram identificados 20 elementos de competências específicas, que podem ser 
classificados em quatro competências profissionais, conforme o Quadro 2. 

Competências Elementos de competência 

Comunicação e 
relacionamento 
interpessoal 

• Liderança de equipe 
• Trabalhar em equipe 
• Libras 
• Comunicação  
• Relacionamento interpessoal 
• Empatia com clientes / Sensibilidade para atendimento ao público 

Capacidade de resolver 
problemas 

• Saber lidar com problemas 
• Ser ágil na resolução de problemas 
• Lidar com situações de estresse/ trabalhar sob pressão 

Atitudes e 
comportamentos  

• Gerenciar o tempo 
• Assertividade (segurança em executar uma tarefa sem erros) 
• Autoconfiança 
• Organização  
• Lidar com o ambiente empresarial (Dinâmica e estrutura 

estratégica da organização; Hierarquia, cobrança de metas, 
linguagem empresarial, dentre outros) 

Conhecimentos técnicos e 
procedimentais 

• Conhecimentos na área contábil 
• Saber pesquisar relatórios 
• Capacidade para identificar oportunidades de negócios 
• Habilidade de Negociação 
• Operacionalizar sistemas 
• Foco nos objetivos 

Quadro 2 – Competências profissionais desenvolvidas pelas PcDs. 
Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa. 

 
Analisando os dados, foi identificado que a competência desenvolvida pelas PcDs mais 
relatada e possivelmente de maior relevância é a comunicação e o relacionamento 
interpessoal, dado que possui coerência com os aspectos discutidos. Competência para 
comunicação e relacionamento com gestores, equipe e clientes é fundamental para o bom 
desempenho e desenvolvimento profissional do funcionário. Como afirma Zarifian (2001) um 
dos mais importantes aspectos da competência adquire todo o seu alcance na interação social, 
e a comunicação e o relacionamento pessoal são base para esse entendimento prático descrito 
pelo autor. Dentro da competência Comunicação e Relacionamento Interpessoal foi 
identificado, na fala dos entrevistados, os elementos de competência, conforme o Quadro 3. 
Uma das competências identificadas foi a capacidade de resolver problemas, que está 
relacionada com a ação do indivíduo e com a situação profissional com que ele se depara. 
Saber resolver problemas envolve a capacidade de mobilizar recursos, utilizar conhecimentos, 
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Elementos de competência Falas dos sujeitos 

Liderança de equipe “melhorei muito [...] liderança de equipe, porque eu liderava uma 
equipe” (PCD1) 

Trabalhar em equipe “Eu desenvolvi a capacidade de [...] trabalhar em equipe [...] saber 
lidar com a equipe e os gestores” (PCD3) 

Comunicação em Libras “eu aprendi a falar LIBRAS, porque no atendimento ao público 
surgia muitos clientes surdos, então eu tive que aprender” (PCD1) 

Comunicação   “eu desenvolvi a capacidade de me comunicar melhor” (PCD3).   
Relacionamento interpessoal “eu posso destacar o relacionamento interpessoal” (PCD2) 
Empatia com clientes / 
Sensibilidade para 
atendimento ao público 

 “ao meu ver, a maior competência que eu adquiri trabalhando na 
[empresa] seria a empatia [...] muitas vezes eu tenho que me colocar 
no lugar do cliente” (PCD4) 

Quadro 3: Elementos de competência da comunicação e relacionamento interpessoal. 
Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa. 
 

experiências, ferramentas e outros, para resolver ou apresentar uma solução para uma situação 
profissional complexa.  Le Boterf (2003) identifica a competência no profissional capaz de 
administrar uma situação complexa, que compreende a ação do ator social em um ambiente 
profissional de alta complexidade.  
Como elementos de competência foram identificados nas entrevistas: saber lidar com 
problemas, conforme o seguinte depoimento “eu tenho que ter muita capacidade de resolver 
problemas [...] tenho que saber resolver de tudo” (PCD1); ser ágil na resolução de problemas, 
identificado neste trecho da entrevista “aprendi [...] a ser mais ágil para resolver os 
problemas” (PCD2); lidar com situações de estresse /trabalhar sob pressão, observado na 
seguinte fala “principalmente a habilidade pra lidar com situações de estresse. [...]” (PCD2). 
Outra competência identificada trata-se dos conhecimentos técnicos e procedimentais. Como 
discutido anteriormente, o desenvolvimento de conhecimentos técnicos, habilidades 
operacionais e negociais são fundamentais para haver a mobilização de recursos com 
eficiência. Le Boterf (2003) afirma que é possível caracterizar competência como o saber 
mobilizar recursos, dessa forma, conhecimentos técnicos e procedimentos são uma 
competência imprescindível para que exista a mobilização de recursos.  No Quadro 4, estão 
descritos os elementos de competências para os conhecimentos técnicos e procedimentais 
relatados nas entrevistas. 

Elementos de competência Falas dos sujeitos 
Conhecimentos na área contábil 
Saber pesquisar relatórios 
 

“no período em que trabalhei na área interna, ampliei 
meus conhecimentos na área contábil, pesquisa em 
relatórios, gerenciamento de caixa postal [...]” (PCD5) 

Capacidade para identificar oportunidades 
de negócios 

“Acredito que a capacidade de identificar melhor os 
negócios que trazem resultado” (PCD4) 

Habilidade de Negociação “eu posso destacar [...] a capacidade negocial” (PCD2) 
Operacionalizar sistemas 
 

“Eu desenvolvi a capacidade [...] de operacionalizar 
sistemas” (PCD3) 

Foco nos objetivos 

“Ao mesmo tempo, foi a questão de ter mais foco, 
porque acaba que aqui você tem que saber realmente o 
que você quer, até aonde você quer chegar pra você ir 
atrás disso” (PCD4) 

Quadro 4: Elementos de competência dos conhecimentos técnicos e procedimentais. 
Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa. 
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Por fim, as atitudes e comportamentos, que são competências fundamentais para um 
desempenho adequado e para o desenvolvimento profissional dentro do ambiente 
organizacional, foram citados como competências desenvolvidas pelas PcDs entrevistadas. 
Zarifian (2001) conceitua competência com base em características fundamentadas no 
comportamento social do indivíduo e nas relações de trabalho dentro da dinâmica das 
organizações. Atitudes e comportamentos dos indivíduos são competências presentes na ação 
do ator social e em como ele se porta em determinado contexto profissional. No Quadro 5 são 
apresentados os elementos de competência das atitudes e comportamentos. 

Elementos de competência Falas dos c 
Gerenciar o tempo 
 

“Aprendi a administrar meu tempo para obter maior 
produtividade possível” (PCD5) 

Assertividade (executar uma tarefa sem 
erros) 

“Hoje eu sou mais assertiva e trabalho mais satisfeita” 
(PCD3) 

Autoconfiança 
 

“foi fundamental para que eu adquirisse confiança em 
mim mesma” (PCD5) 

Organização 
 

“me tornei mais comunicativa, responsável e 
organizada” (PCD5) 

Lidar com o ambiente empresarial 
(Dinâmica e estrutura estratégica da 
organização; Hierarquia, cobrança de 
metas, linguagem empresarial, dentre 
outros) 

“eu aprendi a lidar melhor com esse ambiente [...]. A 
empresa tem uma dinâmica muito diferente, um 
ambiente diferente e no começo foi bem difícil [...] 
então eu desenvolvi essas competências pra aprender a 
lidar com essa situação” (PCD3) 

Quadro 5: Elementos de competências das atitudes e comportamentos 
Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa. 
 
4.3 Fatores que contribuíram para o desenvolvimento das competências 

Os fatores apresentados pelos entrevistados como importantes para o desenvolvimento de 
competências na organização, podem ser separados em dois grupos: fatores internos e fatores 
externos à organização. Os fatores internos estão relacionados com o ambiente de trabalho na 
empresa, como as políticas de inclusão e de desenvolvimento de pessoas, os treinamentos, a 
cultura interna, o posicionamento estratégico e a influência de gestores e funcionários. Já 
fatores como família, motivação, autocapacitação e elementos pessoais estão relacionados aos 
fatores externos.  Nos Quadros 6 e 7 estão descritos os fatores que contribuíram para o 
desenvolvimento de competências das PcDs, conforme dados retirados das entrevistas. 

Sujeitos Descrição 
1; 2; 4 Necessidade / exigência do ambiente 
1; 2; 3; 4; 5 Cursos e treinamento 
1; 4; 5 Ajuda dos colegas/Trabalho em equipe / troca de experiências com os colegas 
1; 5 Exemplo do gestor 
2 Ambiente de trabalho 
4; 5 Confiança e apoio dos gestores 
Quadro 6: Fatores internos que contribuem para desenvolvimento de competências pelas PcDs 
Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa. 
 
Tendo em vista as políticas da empresa para desenvolvimento de competências, pode-se 
destacar os cursos e treinamentos, que foram os únicos fatores citados por todos os 
entrevistados. A empresa de fato desenvolve e oferece cursos e treinamentos para 
desenvolvimento de competências para todos os funcionários, inclusive específicos para 
qualificação de PcDs, no entanto, sua efetividade é questionável. Alguns entrevistados 
afirmaram que cursos e treinamentos foram fatores importantes para o desenvolvimento de 
competências, como podemos comprovar no seguinte trecho das entrevistas: “Algo que eu 
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posso citar são os cursos na universidade corporativa, que ajudam a aprender determinados 
conhecimentos para execução dos trabalhos” (PCD3). No entanto, esse fator também foi 
apontado como pouco eficiente, ou apenas como uma mera formalidade, devido a aspectos 
como: pouco tempo, baixa disponibilidade e baixa qualidade do conteúdo, conforme 
apresentado no seguinte trecho das entrevistas: “no aspecto geral, existem cursos e 
treinamentos, mas eu acho muito pouco, é pouco eficiente” (PCD2). 
Um importante aspecto para o desenvolvimento de competências é o ambiente de trabalho. As 
situações adversas proporcionadas pelo ambiente, bem como a necessidade implicada por 
determinada situação profissional, são importantes fatores no desenvolvimento de 
competências, conforme evidenciado nos seguintes relatos: 

“[...] o ambiente da empresa proporciona relacionamentos com todo e 
qualquer tipo de pessoa [...] tanto para clientes, como para funcionários. Isso 
tudo me fez desenvolver uma sensibilidade maior pro atendimento.” (PCD2). 

 
“Primeiro a necessidade [...] eu preciso ser ágil, eu preciso resolver 
problemas, ter raciocínio bem rápido, [...] a necessidade e os meus gestores, 
também me ajudaram muito a desenvolver minhas competências.” (PCD1). 

Dentro da questão de necessidade, podemos relacionar também o fator responsabilidade do 
cargo/função. Ao ocupar determinada função, o funcionário sente-se responsável em 
desempenhar o trabalho com competência e, dessa forma, busca meios para que isso ocorra, 
seja se capacitando, aprendendo com exemplos, dentre outros. Tal situação pode ser 
observada na seguinte fala:  

“[...] por exemplo, o curso de LIBRAS, eu busquei, eu pedi para minha 
empresa pra eu fazer o curso de libras, pela necessidade de atender os 
clientes surdos. [...] No meu caso, eu busquei, eu pedi pra empresa para eu ir 
fazer esse curso, porque eu queria atender bem esses clientes surdos que vão 
na empresa.” (PCD1). 

Outro fator enfatizado como importante por três dos entrevistados é o relacionamento com os 
colegas de trabalho, que compreende as trocas de experiências, o trabalho em equipe e a ajuda 
desses colegas. Os relacionamentos internos podem ser considerados importantes conforme se 
verifica na transcrição dos seguintes trechos das entrevistas:  

“[...] eu acredito que o principal realmente seja o relacionamento com a 
equipe, com os colegas de trabalho.” (PCD4).  

 
“[...] você nota que o conhecimento parte mais de colegas do que da própria 
empresa te ensinando. Então é mais um conhecimento que você adquire no 
grupo, de coisas que cada um aprende e consegue disseminar.” (PCD 4). 

 
“[...] ajuda dos colegas, meus próprios colegas que me treinaram e me 
ajudaram a desenvolver bem essas competências.” (PCD1). 

Analisando ainda os fatores internos, foi considerado como importante o papel dos gestores 
no desenvolvimento de competências das PcDs. O gestor pode ser uma influência positiva, 
quando apoia, demonstra confiança ou mesmo com um comportamento exemplar, que 
desperte ou possibilite o desenvolvimento de competências de sua equipe. Tais fatores estão 
expressos nos seguintes trechos das entrevistas:  

“[...] meus chefes diretos são fantásticos, sempre tem alguma coisa pra te 
ensinar, pra passar, sempre foram um exemplo pra mim.” (PCD1). 

 

1058



 

“[...] ver que seus superiores acreditam no seu trabalho, te estimulam você a 
crescer, a melhorar e têm uma expectativa grande sobre você e confiam no 
seu trabalho, acho que isso me auxiliou muito. Foi essa confiança mesmo, de 
saber que eu sou capaz e me incentivar a isso.” (PCD4).  

 
“Meu supervisor me indicava cursos e treinamentos e acompanhava meus 
resultados em cada um deles. Ele me orientava nas atividades que eram de 
minha responsabilidade e estava sempre disponível a me ajudar quando eu 
não conseguia resolver alguma pendencia. Esse período no setor foi o que 
mais contribuiu para meu desenvolvimento profissional.” (PCD5). 

Considerando os fatores externos à organização, um dos fmais enfatizados pelos entrevistados 
como importante para o desenvolvimento de competências das PcDs é o apoio familiar. A 
família pode ser considerada importante tanto em questões motivacionais, quanto no sentido 
de apoio e suporte, o que possibilita que a PcD tenha mais confiança, segurança e motivação 
para buscar seu desenvolvimento e consequente desenvolvimento de suas competências. O 
trecho da entrevista transcrita a seguir evidencia essas questões:  

“[...] a minha família, que nunca permitiu que eu caísse no vitimismo, que 
incentivou e acreditou no meu potencial e sempre disse que eu podia fazer o 
que eu quisesse, que eu sempre podia ir além e me superar a cada dia, isso 
foi o principal.” (PCD3). 

Já a formação acadêmica foi citada por dois entrevistados, no entanto pouco enfatizada como 
importante, mas podendo ainda ser classificada como um aspecto relevante ou positivo, o que 
pode ser identificado nos trechos a seguir: “eu poderia citar também minha formação, de 
alguma forma todo aquele conteúdo auxilia em determinadas situações” (PCD4).Outros 
fatores considerados como importantes foram os estudos, a autocapacitação, a busca por 
conhecimento e a exposição à diversidade de pessoas, culturas e situações. 

Sujeitos Descrição 
PCD1; PCD4 Estudo e autocapacitação 
PCD1 Busca pelo conhecimento 
PCD1; PCD4 Formação Acadêmica 
PCD3; PCD5 Motivação / apoio familiar 
PCD2 Diversidade (de pessoas, culturas, situações) 
Quadro 7: Fatores externos que contribuem para desenvolvimento de competências nas PcDs 

Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa. 

 
4.4 As influências das competências desenvolvidas na inclusão da PcD no ambiente de 
trabalho 
Ao questionar os entrevistados sobre se acreditam que a deficiência seja um fator limitante 
para o desenvolvimento de competências, foram observadas diversas vertentes nas respostas. 
Alguns entrevistados não identificam nenhuma forma de limitação proporcionada pela 
deficiência em si, mas afirmaram que existem limitações predominantemente psicológicas 
(motivação, autoconfiança) decorrentes da deficiência, como podemos perceber na seguinte 
frase de um dos entrevistados: “Não acredito que seja um limitador, creio que a deficiência, 
em sua maior parte, está ‘na cabeça’ das pessoas, essa sim é limitadora. [...] não acredito que 
minhas competências e desenvolvimento tenham relações com minha deficiência” (PCD2). 
No entanto, outros entrevistados apontaram certas dificuldades de desenvolvimento e 
identificam a sua deficiência como fator limitador, como podemos observar no seguinte 
trecho de uma das entrevistas:  
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“Minha deficiência limita sim o desenvolvimento de competências. Quando 
passei pelos exames admissionais, os profissionais que me avaliaram 
chegaram à conclusão que devido a minha limitação seria melhor que eu 
trabalhasse na área interna. Quando comecei a trabalhar eu entendi essa 
decisão, pois como meus movimentos são limitados, seria difícil atender de 
forma adequada e com agilidade os clientes.” (PCD4). 

Analisando as entrevistas, pode-se afirmar que a deficiência pode ser um fator limitante em 
alguns aspectos, principalmente no que se refere à limitação física, imposta muitas vezes por 
falta de acessibilidade, mas que, por outro lado, não existe limitação que impossibilite o 
desenvolvimento pessoal e profissional para que determinada função possa ser exercida com 
competência pela PcD. Da mesma forma, a deficiência não impossibilita que as PcDs 
desenvolvam competências profissionais. Tais situações são evidenciadas no seguinte trecho 
da entrevista: “Se eu estivesse em uma agência com barreiras arquitetônicas e sem 
acessibilidade, eu teria muitos problemas, poderia afetar meu rendimento, minha saúde e até 
mesmo minha autoestima. Mas não é o caso, no local em que estou a deficiência não é um 
fator limitante” (PCD3). Dessa forma, programas de acessibilidade, adaptação do ambiente e 
o desenvolvimento de competências são meios de reduzir e até mesmo superar os fatores 
limitantes impostos pela deficiência.  

Nesse sentido, o desenvolvimento de competências pode ser compreendido como um dos 
mais importantes meios de inclusão das PcDs no mercado de trabalho. Dados das entrevistas 
apontam aspectos que evidenciam vantagens no desenvolvimento de competências no 
processo de inclusão da PcD, visto que o desenvolvimento de competências tem influência no 
desempenho profissional do funcionário, na capacitação técnica, na autoconfiança, na 
motivação e satisfação profissional da PcD, bem como na aceitação desta pelas equipes como 
membro que participa e contribui efetivamente para o alcance dos resultados propostos. Os 
seguintes trechos exemplificam alguns desses dados:  

“[...] hoje tenho uma tranquilidade muito maior no meu trabalho e acredito 
que com muito mais eficiência. Isso é algo que foi construído com o tempo.” 
(PCD2). 

“Com o desenvolvimento dessas competências eu pude ser mais resolutiva 
em meus atendimentos, trabalhar melhor, ter visão mais ampla sobre o 
funcionamento da unidade como um todo [...] hoje eu sou mais assertiva e 
trabalho mais satisfeita, sem aquela pressão em estar fazendo errado.” 
(PCD3). 

“Apesar de minha agilidade ser menor, procuro fazer tudo com muita 
atenção e essas competências e o conhecimento que eu adquiri, me ajudam 
na realização do meu trabalho e consequentemente gerar satisfação ao 
cliente.” (PCD5). 

“[...] eu acredito que tudo isso que eu desenvolvi está ajudando no meu 
crescimento aqui dentro da empresa. Por exemplo, eu aprendi que não tem 
problema que eu não consiga resolver [...], então eu acho que é tudo isso que 
eu desenvolvi, que essas competências que eu citei, estão fazendo só com 
que eu cresça dentro da empresa.” (PCD1). 

“[...] os conhecimentos e competências que eu desenvolvi, foram 
fundamentais para que o gerente do setor onde estou atualmente me 
convidasse para fazer parte de sua equipe.” (PCD5). 

Em consonância com o que foi exposto, argumenta-se que a visão expressa pelas políticas da 
empresa, gestores e colegas de trabalho em relação à capacidade das PcDs é, também, 
relevante à maior aceitação pela sociedade na contratação e inclusão da PcD no mercado de 
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trabalho e para que esse processo ocorra de uma forma mais natural. Quanto mais benefícios 
forem identificados pelas organizações na contratação de uma PcD, menor será a necessidade 
de intervenção do Estado nos processos de inclusão, sendo o desenvolvimento de 
competências, fundamental nesse aspecto.  
5 Considerações finais 

Para responder à temática sobre a qual discorreu a pesquisa – analisar a importância da 
competência para os desafios presentes no processo de inclusão das PcDs – e  discutir 
possíveis implicações para organizações que buscam cumprir a lei de cotas e promover a 
inclusão social por meio da contratação de PcDs, procurou-se identificar as competências 
desenvolvidas pelas PcDs, os fatores que contribuem para o desenvolvimento de tais 
competências e analisar a influência dessas competências no processo de inclusão. Os 
elementos apresentados foram obtidos por meio da análise de dados e da transcrição das 
entrevistas de PcDs inseridas no ambiente organizacional. 

A partir da apresentação e análise de dados, é possível destacar quatro competências 
desenvolvidas: (1) Comunicação e Relacionamento interpessoal; (2) Capacidade de Resolver 
Problemas; (3) Atitudes e Comportamentos; (4) Conhecimentos Técnicos e Procedimentais. 
Cada uma dessas competências integra diversos elementos de competências, os quais foram 
apontados por um ou mais entrevistados. Foram identificados também alguns fatores que 
contribuem para o desenvolvimento dessas competências, sendo possível classificá-los em 
dois grupos: fatores internos e fatores externos à organização. Os fatores internos estão 
relacionados com o ambiente de trabalho na empresa, como as políticas de inclusão e de 
desenvolvimento de pessoas, os treinamentos, a cultura interna, o posicionamento estratégico 
e a influência de gestores e funcionários. Já os fatores externos estão relacionados com 
elementos como motivação, família, autocapacitação e elementos pessoais. 
Considerando os aspectos importantes no processo de inclusão das PcDs, o desenvolvimento 
de competências influencia nos seguintes elementos: desempenho profissional; capacitação 
técnica; autoconfiança; motivação; satisfação profissional; participação nos resultados 
organizacionais; aceitação dos gestores, equipe de trabalho e sociedade. Foi identificado ainda 
que a acessibilidade, a adaptação do ambiente, o apoio de colegas, gestores e família são 
elementos importantes, tanto para o desenvolvimento de competências quanto 
especificamente para a inclusão das PcDs no ambiente organizacional. 

Outro aspecto observado foi que as políticas internas possuem grande influência nos 
processos de desenvolvimento de competências, mesmo que não seja responsabilidade 
exclusiva das organizações e que existam fatores externos de grande importância nesse 
processo. Observando o caso em estudo, a Empresa X possui uma política de inclusão 
específica para PcDs, no entanto, foi identificado que algumas ações existem apenas “para 
cumprir tabela” e que essas políticas poderiam ter maiores resultados se fossem 
implementadas com maior eficiência. 
Ao longo do trabalho foi possível identificar limitações do método de pesquisa no uso de 
dados qualitativos coletados pelas entrevistas, pois, conforme aponta Bauer e Gaskell (2002), 
as informações fornecidas pelos entrevistados são baseadas em suas próprias experiências e 
entendimento sobre o tema proposto, de modo que pode ainda haver omissão de informações, 
restrições na forma em que o sujeito articula seu discurso, interpretação equivocada das 
questões investigadas, dentre outros. 
O estudo em questão limitou-se a analisar a competência e suas influências nos processos de 
inclusão. Apesar de haver dados que identifiquem possíveis vantagens no desenvolvimento de 
competências para as organizações, não houve levantamento de dados e análise específica que 
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possam comprovar as influências do desenvolvimento de competências no desempenho das 
organizações. Em vista disso, esse um tema possível de ser observado em um próximo estudo 
que possa aplicar a pesquisa em um maior número de funcionários e organizações, o que 
traria maior representatividade e possivelmente outras competências e aspectos não 
identificados neste trabalho. 
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