
Inclusão de Pessoas com 
Deficiência nas Empresas 

Ligadas a Construção Civil: 
Diretrizes Gerais



Desafios das Empresas no Processo de Inclusão

1- Preenchimento das cotas ajustando o modelo de gestão do 
processo  à estratégia da empresa;

2- Processo sustentável de recrutamento e seleção;

3- Investimento na educação e qualificação profissional das 
pessoas com deficiência;

4- Equidade nas políticas de RH para os profissionais com 
deficiência.



Dimensões do Processo de Inclusão nas Empresas
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Gerenciamento do Processo de  Inclusão:
foco na sustentabilidade
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Desafios identificados na Construção Civil

Incluir pessoas com deficiência tendo em vista:

• Mobilidade dos projetos; 

• Instalação das obras em regiões de baixa densidade 
demográfica e sem estrutura urbana próxima; 

• Grau de complexidade e risco pela natureza do trabalho;

• Necessidade de criação/identificação de funções permanentes 
para o processo de inclusão.



Oportunidades para o Processo de Inclusão

• Tornar inclusivas as iniciativas de empregabilidade e formação 
profissional já desenvolvidas; 

• Contribuir no desenvolvimento das comunidades locais viabilizando 
também a inclusão social das pessoas com deficiência;

• Criar indicadores para o processo de inclusão,  para avaliação de 
impacto social onde os projetos se instalam;

• Alinhar as ações da empresa considerando orientações do  Pacto 
Coletivo.



Passos para a Inclusão Sustentável

• Informar :  para gerenciar o conhecimento e estimular a 
troca de experiências e inovação no processo.

• Praticar : as diretrizes do corporativo para converter-se  
em processos de gestão nos programas de inclusão das 
Unidades de Negócio.

• Medir : através de indicadores que assegure um 
alinhamento efetivo entre a orientação do corporativo e a 
ação das Unidades de Negócio.

• Reconhecer:  as soluções criativas e os bons resultados 
das Unidades de Negócio para se investir em modelos de 
gestão sustentáveis.




