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RESUMO
Em decorrência da disparidade entre as classes sociais na sociedade atual, o setor empresarial deparouse com a necessidade de investir em responsabilidade social para minimizar este contraste. O presente
artigo pretende apresentar uma abordagem sobre a responsabilidade social, estimulando a valorização
da diversidade dentro das organizações por meio da adoção de práticas inclusivas. O foco do artigo
ÃCKPENWUºQFGFGſEKGPVGUPQOGTECFQFGVTCDCNJQ2CTCVCPVQHQTCOCDQTFCFCUKPHQTOCÁÐGUUQDTG
QUVKRQUFGFGſEKÄPEKCOÃVQFQURCTCECRCEKVCÁºQTGETWVCOGPVQUGNGÁºQEQPVTCVCÁºQGCRTGRCTCÁºQ
FQCODKGPVGFGVTCDCNJQRCTCQHGTGEGTCQUFGſEKGPVGUEQPFKÁÐGUFGCEGUUKDKNKFCFG#OGVQFQNQIKC
WVKNK\CFCRCTCQDVGPÁºQFGKPHQTOCÁÐGURCTCGNCDQTCÁºQFQCTVKIQHQKTGXKUºQDKDNKQIT¶ſEC. Observa-se
que cada vez mais as empresas que adotaram a postura de trabalhar de forma socialmente responsável
percebem que os benefícios advindos desta prática não são apenas para a sociedade, mas também para
elas próprias.
PALAVRAS-CHAVE:4GURQPUCDKNKFCFG5QEKCN+PENWUºQ&GſEKÄPEKC/GTECFQFGVTCDCNJQ
INTRODUÇÃO
#URGUUQCURQTVCFQTCUFGFGſEKÄPEKCGPHTGPVCOEQPUVCPVGOGPVGFKſEWNFCFGUGOTGNCÁºQCUWCKPENWUºQ
PQOGTECFQFGVTCDCNJQ#UFKſEWNFCFGURTKPEKRCKUUºQHCNVCFGECRCEKVCÁºQQRTGEQPEGKVQUQEKCNQWC
HCNVCFGEQPJGEKOGPVQFQRQVGPEKCNFCRGUUQCEQOFGſEKÄPEKC#UQTICPK\CÁÐGUFGXGOUWRGTCTUGWU
preconceitos e buscar informações para trabalhar de forma socialmente responsável proporcionando
CKPENWUºQFCRGUUQCRQTVCFQTCFGFGſEKÄPEKCPQOGTECFQFGVTCDCNJQ
A responsabilidade social é um tema novo que está adquirindo espaço nas organizações, porém para
que uma empresa se torne socialmente responsável é preciso que haja o comprometimento de todos.
#KPENWUºQFCRGUUQCRQTVCFQTCFGFGſEKÄPEKCPQOGTECFQFGVTCDCNJQÃWOCVQFGTGURQPUCDKNKFCFG
social.
Responsabilidade Social Empresarial (RSE)
Responsabilidade social é uma forma de conduzir os negócios da empresa de tal maneira que
a torna parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social. (INDG - INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL, 2007). A responsabilidade social muitas vezes é confundida
EQO ſNCPVTQRKC 0Q ¸ODKVQ GORTGUCTKCN WOC CÁºQ Ã EQPUKFGTCFC FG ECT¶VGT ſNCPVTÎRKEQ SWCPFQ C
GORTGUC HC\ FQCÁÐGU ſPCPEGKTCU C KPUVKVWKÁÐGU HWPFCÁÐGU CUUQEKCÁÐGU EQOWPKV¶TKCU GVE QW UGLC
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oferece uma ajuda eventualmente. Já quando se fala em responsabilidade social, a empresa age de
forma estratégica, ou seja, são traçadas metas para atender às necessidades sociais, de forma que
o lucro da empresa seja garantido, assim como a satisfação do cliente e o bem-estar social. Há um
envolvimento, comprometimento e eles são duradouros (DUARTE E TORRES, 2006).
A prática da responsabilidade social nas empresas requer uma conscientização por parte dos
empregadores e empregados, para uma empresa se tornar socialmente responsável é preciso derrubar
preconceitos e promover a igualdade. A valorização da diversidade é um dos temas abordados pela
RSE. A diversidade social dentro das organizações deve ser valorizada respeitando-se as diferenças e
criando condições para que cada indivíduo possa desenvolver seus potenciais.
Ética é a base da responsabilidade social empresarial e se expressa através dos princípios e valores
adotados pela organização. Não há responsabilidade social sem ética nos negócios. Empresas que
trabalham com uma postura ética e responsável possuem chances maiores de se manter no mercado
(GARCIA, 2006).
#UGORTGUCUSWGFGEKFGOKPEQTRQTCTGOUGWSWCFTQFGHWPEKQP¶TKQURGUUQCURQTVCFQTCUFGFGſEKÄPEKCU
devem sabem bem a diferença entre inclusão e integração, pois estas palavras parecem ter o mesmo
UKIPKſECFQOCUPºQVGO0QEQPEGKVQFGKPENWUºQQUFGſEKGPVGUPºQVÄOSWGUGCFCRVCTCQOGKQGO
SWGXKXGOCſOFGWVKNK\CTQUGURCÁQUEQOWPUOCUUKOQOGKQFGXGUGTCFCRVCFQ´UPGEGUUKFCFGU
FQUFGſEKGPVGU 'OWORTQEGUUQFGKPVGITCÁºQUºQCURGUUQCUEQOFGſEKÄPEKCSWGUGCFCRVCO´U
realidades da sociedade e esta faz apenas ajustes. (BAHIA, 2006).
#KPENWUºQFG2GUUQCU2QTVCFQTCUFG&GſEKÄPEKCU 22&ŏU RQTGORTGUCUUQEKCNOGPVGTGURQPU¶XGKU
pode envolver também os seus parceiros (fornecedores, clientes, consumidores e sociedade).
&GſEKÄPEKCU
&GſEKÄPEKC VQFC RGTFC QW CPQTOCNKFCFG FG WOC GUVTWVWTC QW HWPÁºQ RUKEQNÎIKEC ſUKQNÎIKEC QW
anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividades, dentro do padrão considerado
PQTOCN RCTC Q UGT JWOCPQ #TVKIQ  FQ &GETGVQ  FG   #U FGſEKÄPEKCURQFGO UGT
HÈUKECU UGPUQTKCKU FGſEKÄPEKC CWFKVKXC QW FGſEKÄPEKC XKUWCN  QW KPVGNGEVWCKU FGſEKÄPEKC OGPVCN 
'ZKUVGOECUQUGOSWGCFGſEKÄPEKCRQFGUGTOÕNVKRNC CUUQEKCÁºQFGFWCUQWOCKUFGſEKÄPEKCUPC
mesma pessoa).
Segundo estimativas da OMS (Organização Mundial da Saúde) existem cerca de 610 milhões de
RGUUQCUEQOFGſEKÄPEKCPQOWPFQFCUSWCKUOKNJÐGUHC\GORCTVGFCRQRWNCÁºQGEQPQOKECOGPVG
ativa e avalia-se que 80% do total vivam nos países em desenvolvimento. No Brasil, segundo o
%GPUQTGCNK\CFQGOGZKUVGOOKNJÐGUFGDTCUKNGKTQURQTVCFQTGUFGCNIWOVKRQFGFGſEKÄPEKC
(INSTITUTO ETHOS, 2002).
'OTGNCÁºQ´.GIKUNCÁºQRCTCQVTCDCNJQFCRGUUQCRQTVCFQTCFGFGſEKÄPEKCCURTKPEKRCKUNGKUGZKUVGPVGU
são a Lei nº 7.853/89 – da Interação Social, a Lei nº 8.112/90 – do número de vagas para concurso
RÕDNKEQC.GKP Ō FQ RGTEGPVWCNFG XCICU FCU GORTGUCURCTCFGſEKGPVGUGQ &GETGVQP
3.298/99 – da igualdade para as vagas disponíveis no mercado (MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO, 2000 apud FENERICK, 2004).
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%CRCEKVCÁºQG2TQEGUUQFG#XCNKCÁºQ2TQſUUKQPCN
%CRCEKVCTÃVQTPCTJCDKNKVCFQRCTCQFGUGORGPJQFGWOCHWPÁºQÃSWCNKſECTCRGUUQCRCTCFGVGTOKPCFQ
VTCDCNJQ 5'0# #ECRCEKVCÁºQÃPGEGUU¶TKCRCTCFKOKPWKTCHCNVCFGSWCNKſECÁºQFCU22&ŏU
que é um grave problema em relação a sua inclusão no mercado de trabalho.
7OCFCUDCTTGKTCUGPEQPVTCFCUPCECRCEKVCÁºQFCURGUUQCURQTVCFQTCUFGFGſEKÄPEKCÃQDCKZQÈPFKEG
FGGUEQNCTKFCFG#URGUUQCURQTVCFQTCUFGFGſEKÄPEKCFGXGOUGTKPUVTWÈFCUFGHQTOCSWGEQPUKICO
GZGTEGT WOC RTQſUUºQ UGLCO ECRC\GU FG VQOCT FGEKUÐGU FG FGUGPXQNXGT UWCU ECRCEKFCFGU FG
EQOWPKECÁºQGTGNCEKQPCOGPVQ#ECRCEKVCÁºQFGXGQHGTGEGTCU22&ŏUCQRQTVWPKFCFGFGWOCOGNJQT
adaptação ao mercado competitivo e também possibilidades e alternativas de trabalho e renda.
O processo de capacitação pode ser realizado por meio da adaptação dos trabalhadores portadores
FGFGſEKÄPEKCCQUEWTUQUQHGTGEKFQURGNCEQOWPKFCFG0GUVGRTQEGUUQÃKORQTVCPVGSWGUGVTCDCNJG
CNÃOFGWOCRTQſUUºQCUEQORGVÄPEKCUD¶UKECUFQUGTJWOCPQEQOQRQTGZGORNQUWCCRTGUGPVCÁºQ
pessoal, aparência, auto-estima, comunicação, relacionamentos inter-pessoais, e sua capacidade
de se auto gerir, tomar decisões, participar de trabalho em equipe, bem como do seu processo de
desenvolvimento no trabalho. (SENA, 2007)
Segundo o Instituto Ethos (2002), a partir do momento que a empresa decide incluir em seu quadro de
HWPEKQP¶TKQU22&ŏUFGXGOUGTGPHTGPVCFCUCUFKſEWNFCFGUFGEQORTGGPUºQGKPHQTOCÁºQRQTRCTVGFG
empregadores e empregados, a inexperiência das pessoas da empresa em conviver com pessoas com
FGſEKÄPEKCGCRTGE¶TKCGFWECÁºQGRTQſUUKQPCNK\CÁºQFCOCKQTKCFGNCU
#KPHQTOCÁºQQGUENCTGEKOGPVQGCQTKGPVCÁºQUQDTGCUFGſEKÄPEKCUGOIGTCNHCXQTGEGOCEQPVTCVCÁºQ
FGRGUUQCUEQOFGſEKÄPEKCPQSWCFTQFGHWPEKQP¶TKQU #4#0*# 
2CTCUGTEQPUKFGTCFCUQEKCNOGPVGTGURQPU¶XGNCGORTGUCPºQFGXGCRGPCUEQPVTCVCTCU22&ŏURCTC
cumprir leis, mas promover condições para que as mesmas possam desenvolver seus talentos e
consigam permanecer na empresa trabalhando de forma a atender os critérios de desempenho que lhe
HQTGOGUVCDGNGEKFQURTGEKUQICTCPVKTVCODÃOCKPVGTCÁºQFCU22&ŏUEQOQUFGOCKUHWPEKQP¶TKQUG
com os clientes e parceiros com os quais precisam se relacionar.
0QTGETWVCOGPVQGOTGNCÁºQ´U22&ŏUQRTKOGKTQEQPVCVQEQOCGORTGUCPCOCKQTKCFQUECUQUÃ
realizado por meio das entidades que cuidas destas pessoas. As entidades podem ser responsáveis pela
KPFKECÁºQGPECOKPJCOGPVQQWRQTGXGPVWCNUWDUVKVWKÁºQFGWORTQſUUKQPCNRQTVCFQTFGFGſEKÄPEKC
RQKU UºQ ECRC\GU FG TGNCEKQPCT SWCKU JCDKNKFCFGU RQFGO UGT FGUGPXQNXKFCU GO ECFC FGſEKGPVG G
também qual o seu potencial de aprendizagem. (INSTITUTO ETHOS, 2002)
Para Nambu (2003), a escolha do tipo e a aplicação de testes psicológicos para seleção de pessoas com
FGſEKÄPEKCFGXGONGXCTGOEQPUKFGTCÁºQQDQOUGPUQ7OGTTQSWGCUGORTGUCUEQUVWOCOEQOGVGT
ÃCGUEQNJCFGWOECPFKFCVQXKUCPFQCUWRGTWVKNK\CÁºQFGRQUUÈXGKUJCDKNKFCFGUSWGQFGſEKGPVGRQUUC
VGTFGXKFQCUWCFGſEKÄPEKC
O oferecimento de treinamento dentro da própria empresa é uma alternativa para auxiliar na adaptação
e no desenvolvimento dos funcionários. Carrore (1968) apud Bahia (2006), recomenda que as pessoas
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EQOFGſEKÄPEKCUGLCOVTCVCFCUEQOQGORTGICFQUEQOWPUEQOFGXGTGUGFKTGKVQUUGOGNJCPVGUCQU
de seus colegas.
# CEGUUKDKNKFCFG Ã OCKU WOC FCU FKſEWNFCFGU GPHTGPVCFCU RGNCU 22&ŏU OWKVCU XG\GU QU OGKQU FG
acesso que qualquer pessoa precisa dispor para chegar ao local de trabalho não estão de acordo com
CUPGEGUUKFCFGUFQUFGſEKGPVGU A sociedade precisa se conscientizar para necessidade da eliminação
das barreiras arquitetônicas (através do desenho adaptável) e também a não-inserção de barreiras já
nos projetos arquitetônicos (através do desenho acessível). As empresas devem investir na melhoria
das condições de acessibilidade para garantir a inclusão da PPD, pois estas condições podem tanto
TGHQTÁCTCUNKOKVCÁÐGUECWUCFCURQTWOCFGſEKÄPEKCSWCPVQRQFGOOKPKOK\¶NCQWOGUOQPGWVTCNK\¶
la. Na acessibilidade também estão incluídos os sistemas e meios de comunicação e informação.
(SASSAKI, 2005b apud BAHIA, 2006).
# GORTGUC SWG UG RTQRÐG C RTCVKECT WOC RQNÈVKEC KPENWUKXC GO TGNCÁºQ ´U 22&ŏU QDVÄO FKXGTUQU
benefícios como motivação ética, cumprimento da determinação legal, melhoria da imagem, ganhos no
CODKGPVGFGVTCDCNJQICPJQUFGRTQFWVKXKFCFGGCEGUUQCWOOGTECFQUKIPKſECVKXQFGEQPUWOKFQTGU
com as mesmas características, seus familiares e amigos (INSTITUTO ETHOS, 2002).
2CTCCKPENWUºQFGRGUUQCURQTVCFQTCUFGFGſEKÄPEKCUºQPGEGUU¶TKQUCNIWPUGUHQTÁQUSWGFGXGOUGT
realizados com o comprometimento de todos, mas estes esforços são completamente compensados
EQOQUDGPGHÈEKQUSWGGUVCKPENWUºQVTC\RCTCQFGſEKGPVGCUQEKGFCFGGGORTGUCSWGRTCVKECGUVGCVQ
de responsabilidade social.
CONCLUSÃO
A responsabilidade social deve ser considerada pelas empresas como uma necessidade, mas como
não existem fórmulas, cada empresa deve avaliar-se e determinar o que pode fazer para melhorar as
EQPFKÁÐGUFCUQEKGFCFG+PENWUºQFQFGſEKGPVGFGXGCEQPVGEGTPºQUÎPQCURGEVQRTQſUUKQPCNOCU
também no pessoal, dando-lhe condições para desenvolver suas capacidades e desta forma interagir
com a sociedade onde vive.
#OKPKOK\CÁºQFCUFKHGTGPÁCUGCRTQOQÁºQFQEQPEGKVQSWGFGſEKGPVGRQFGUGTUKOGſEKGPVGUºQ
atitudes socialmente responsáveis que toda organização deveria desempenhar para ampliar a inclusão
FGRGUUQCURQTVCFQTCUFGFGſEKÄPEKCPQOGTECFQFGVTCDCNJQ

ABSTRACT
Due to the disparity among the social classes in the actual society, the business sector has found the
necessity investing in social responsibility, so that could, reduce this contrast. The present article
intends to show an approach about social responsibility, stimulating the value of the diversity inside
VJGQTICPK\CVKQPUWUKPIKPENWUKXGRTCEVKEGU6JGHQEWUQHVJKUTGUGCTEJVJGKPENWUKQPQHFGſEKGPVKPVJG
business market.(QTKPUWEJCYC[KPHQTOCVKQPCDQWVCNNVJGMKPFUQHFGſEKGPEKGUOGVJQFUVQGPCDNG
VJGOTGETWKVOGPVUGNGEVKQPJKTGUCPFVJGRTGRCTCVKQPQHVJGYQTMGPXKTQPOGPVVQQHHGTVJGFGſEKGPV
conditions of accessibility. The methodology used for attainment of information for elaboration of the
article was bibliographical revision. We can observe that more and more companies which follow
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VJGCVVKVWFGQHYQTMKPIKPCUQEKCNCPFTGURQPUKDNGYC[TGCNK\GVJCVVJGDGPGſVUVJCVVJKURTCEVKEG
brings aren’t only for the society, but for them too.
KEYWORDS: Social Responsibility. Inclusion. Disability. Business market.
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