
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE INCLUSÃO  
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

  



SOBRE DEFICIÊNCIA 

A deficiência é um tema de direitos humanos e 

como tal obedece ao princípio de que todo ser 

humano tem o direito de desfrutar de todas as 

condições necessárias para o 

desenvolvimento de seus talentos e 

aspirações, sem ser submetido a qualquer tipo 

de discriminação.  

No Brasil, a Lei nº 8.213/91, prevê em seu art. 

93, a inclusão de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho.  

As empresas devem primar pelo respeito ao 

princípio constitucional do valor social do 

trabalho e da livre iniciativa, para que se 

implementem a cidadania plena e a dignidade 

do trabalhador com ou sem deficiência (art. 1º 

e 170 da CF/88). 

Nesse diapasão, a contratação de pessoas 

com deficiência deve ser vista como qualquer 

outra, eis que se espera do trabalhador nessas 

condições profissionalismo, dedicação, 

assiduidade, enfim, atributos ínsitos a qualquer 

empregado. Não se quer assistencialismo, e 

sim oportunidades. 

Voltada a este cenário o programa SIM Cidadã 

foi criado para fazer a inclusão de pessoas 

com deficiência em nosso ambiente de 

trabalho. Na SIM, há inúmeras oportunidades 

nas diversas cidades onde a empresa está 

presente, nos diversos cargos e postos de 

trabalho – seja pista de abastecimento, loja de 

conveniência, área administrativa, setores 

comerciais e de logística. 

Um dos nossos valores é "Cuidar das Pessoas 

- Respeito, Dignidade e Oportunidades de 

Crescimento". Queremos praticar a Inclusão 

na SIM e ter estes profissionais em nosso time. 

 

A LEI 8.213/91 

A legislação estabeleceu a obrigatoriedade de 

as empresas com cem (100) ou mais 

empregados preencherem uma parcela de 

seus cargos com pessoas com deficiência 

A cota depende do número geral de 

empregados que a empresa tem no seu 

quadro, na seguinte proporção, conforme 

estabelece o art. 93 da Lei nº 8.213/91: 

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

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

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

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

 

  



CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

É considerada deficiência, uma limitação 

física, mental, 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. 

Para efeitos de inclusão social considera-se: 

É 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;  

É 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; 

É 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.   

Pessoas reabilitadas, por sua vez, são 

aquelas que se submeteram a programas 

oficiais de recuperação da atividade laboral, 

perdida em decorrência de infortúnio. A que se 

atestar tal condição por documentos públicos 

oficiais, expedidos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) ou órgãos que exerçam 

função por ele delegada. 

.......................................................................... 

TIPOS DE DEFICIÊNCIA 

Deficiência física 

É a alteração completa ou parcial de um ou 

mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função 

física, apresentando-se sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 

ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não 

produzam dificuldades para o desempenho de 

funções (Decreto nº 5.296/04, art. 5º, §1º, I, “a”, 

c/c Decreto nº 3.298/99, art. 4º, I). 

Para melhor entendimento, seguem-se 

algumas definições: 

• Amputação – perda total ou parcial de um 

determinado membro ou segmento de 

membro; 

• 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 inferiores e superiores; 

• Tetraparesia – perda parcial das funções 

motoras dos membros inferiores e superiores; 

• Triplegia – perda total das funções motoras 

em três membros; 

• Triparesia – perda parcial das funções 

motoras em três membros; 

• Hemiplegia – perda total das funções motoras 

de um hemisfério do corpo (direito ou 

esquerdo); 

• Hemiparesia – perda parcial das funções 

motoras de um hemisfério do corpo (direito ou 

esquerdo); 

• Ostomia – 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); 

• Paralisia Cerebral – lesão de uma ou mais 

áreas do sistema nervoso central, tendo como 

consequência alterações psicomotoras, 

podendo ou não causar deficiência mental; 

• Nanismo – deficiência acentuada no 

crescimento. É importante ter em mente que o 

conceito de deficiência inclui a in capacidade 

relativa, parcial ou total, para o desempenho 

da atividade dentro do padrão considerado 

normal para o ser humano. Esclarecemos que 

a pessoa com deficiência pode desenvolver 

atividades laborais desde que tenha condições 

e apoios adequados às suas características. 

 

Deficiência auditiva 

É a perda bilateral, parcial ou total, de 41 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma 

nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz 

e 3.000Hz (Decreto nº 5.296/04, art. 5º, §1º, I, 

“b”, c/c Decreto nº 5.298/99, art. 4º, II). 

 

Deficiência visual 

De acordo com o Decreto nº 3.298/99 e o 

Decreto nº 5.296/04, conceitua-se como 

deficiência visual: 

• Cegueira – na qual a acuidade visual é igual 

ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; 

• Baixa Visão – significa acuidade visual entre 

0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; 

• Os casos nos quais a somatória da medida 

do campo visual em ambos os olhos for igual 

ou menor que 60°; 

• Ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 

condições anteriores. Ressaltamos a inclusão 



das pessoas com baixa visão a partir da edição 

do Decreto nº 5.296/04. As pessoas com baixa 

visão são aquelas que, mesmo usando óculos 

comuns, lentes de contato, ou implantes de 

lentes intra-oculares, 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. 

 

Deficiência mental 

De acordo com o Decreto nº 3.298/99, alterado 

pelo Decreto nº 5.296/04, conceitua-se como 

deficiência mental o funcionamento intelectual 

significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos 18 anos e limitações 

associadas a duas ou mais áreas de 

habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilização dos recursos da comunidade; 

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; e 

h) trabalho. 

 

Deficiência múltipla 

De acordo com o Decreto nº 3.298/99, 

conceitua-se como deficiência múltipla a 

associação de duas ou mais deficiências. 

 

**************************************************** 

COMO É FEITA A COMPROVAÇÃO DA 

DEFICIÊNCIA? 

A condição de pessoa com deficiência pode 

ser comprovada por meio de: 

a) Laudo médico, que pode ser emitido por 

médico do trabalho da empresa ou outro 

médico, atestando enquadramento legal do(a) 

empregado(a) para integrar a cota, de acordo 

com as definições estabelecidas na 

Convenção nº 159 da OIT, Parte I, art. 1; 

Decreto nº 3.298/99, arts. 3º e 4º, com as 

alterações dadas pelo art. 70 do Decreto nº 

5.296/04. O laudo deverá especificar o tipo de 

deficiência e ter autorização expressa do(a) 

empregado(a) para utilização do mesmo pela 

empresa, tornando pública a sua condição; 

b) Certificado de Reabilitação Profissional 

emitido pelo INSS. 

 

 

 

 

 

  



O PROGRAMA SIM CIDADÃ 

 

Visando a inclusão das pessoas com 

deficiência na empresa, o programa está 

estruturado para captar profissionais aptos 

para atuar nas diversas áreas de trabalho da 

SIM e acompanhar a sua integração e 

desenvolvimento na organização; 

Na área de recursos humanos, há um 

profissional direcionado para acompanhar o 

programa e para atuar nos três pilares do 

programa SIM Cidadã: 

1. Relacionamento com entidades 

afins: em todas as cidades onde a SIM está 

presente e nas cidades vizinhas a essas, foram 

e são (quando da chegada da empresa a 

novas cidades) identificadas todas as 

entidades que têm atuação com pessoas com 

deficiência. O objetivo disto é captar 

periodicamente candidatos para as vagas de 

trabalho existentes.  

2. Captação e seleção de profissionais: 

de acordo com as vagas abertas na SIM, o 

profissional de RH atua na divulgação das 

vagas nos diversos meios de comunicação, 

redes sociais existentes e no contato com as 

entidades específicas. Ao identificar os 

potenciais candidatos no processo de 

recrutamento é realizada a primeira entrevista 

do processo seletivo pelo profissional do RH. 

Posterior a isso o candidato é encaminhado ao 

Gerente que demandou a vaga, para fazer a 

entrevista final, conforme padrão da SIM em 

todos os processos seletivos.  

3. Integração e acompanhamento 

funcional: após a efetivação do profissional na 

SIM, nos três primeiros meses de trabalho, 

mensalmente o profissional de RH realiza o 

acompanhamento funcional do novo 

funcionário, através de contato telefônico ou 

conferência via web. Após este período o 

acompanhamento passa a ser trimestral, pelos 

mesmos meios de comunicação. Também, 

durante todo o contrato de trabalho o canal de 

comunicação do funcionário com RH fica 

disponível para tratar qualquer necessidade. 

A SIM acredita que todas as pessoas possuem 

potencial para trabalhar e conviver no 

ambiente de trabalho.  

Por isso, uma etapa importante do processo de 

inclusão das pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho requer a capacitação e 

entendimento de todos os envolvidos sobre o 

modo de ver e enxergar estes profissionais. 

Desta forma, a SIM capacita constantemente 

toda sua equipe gerencial para o entendimento 

das diversas realidades existentes e para 

garantir que a disseminação dos valores 

organizacionais sejam aplicados e praticados 

em todos os ambientes de trabalho.  

 

 

O logo transmite o conceito de 

colaboração através do desenho de 

dois indivíduos de mãos dadas    



 


