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RESUMO 

 

A presente monografia aborda a questão do turnover ou rotatividade de trabalhadores com 

deficiência auditiva, com o intuito de analisar as principais causas que levam esses 

profissionais a mudarem de emprego com maior frequência. Delimitando-se a profissionais 

com deficiência auditiva da cidade de Fortaleza. Os objetivos específicos do estudo são: 

investigar o fator relacionamento com os membros não surdos; pesquisar o aspecto da 

comunicação; analisar as práticas de desenvolvimento profissional e averiguar os fatores 

relacionados às condições de trabalho. Em relação aos aspectos metodológicos, a pesquisa 

classifica-se como qualitativa e de natureza analítica; a pesquisa qualitativa, conforme Collis e 

Hussey (2005), caracteriza-se pela investigação de um determinado fenômeno com base nas 

percepções dos sujeitos que fazem parte do contexto investigado. Para a consecução do 

estudo, realizou-se um levantamento bibliográfico e de campo. A coleta dos dados foi 

realizada por meio de entrevistas com dez trabalhadores com deficiência auditiva, 

independente do grau. Os resultados mostraram que a questão do turnover de profissionais 

surdos é decorrente não somente de fatores pessoais, mas também, relaciona-se com lacunas 

existentes na gestão, principalmente no que se refere à lida com a diversidade. 

 

Palavras-chave: Pessoas com deficiência. Surdos. Rotatividade. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present monograph addresses the issue of the turnover of workers with hearing 

impairment, in order to analyze the main causes that lead these professionals to change jobs 

more frequently. Delimiting professionals with hearing impairment in the city of Fortaleza. 

The specific objectives of the study are: to investigate the relationship factor with the non-

deaf members; research the communication aspect; analyze professional development 

practices and ascertain the factors related to working conditions. Regarding the 

methodological aspects, the research is classified as qualitative and analytical; the qualitative 

research, according to Collis and Hussey (2005), is characterized by the investigation of a 

certain phenomenon based on the perceptions of the subjects that are part of the investigated 

context. A bibliographic and field survey was carried out to obtain the study. The data was 

collected through interviews in with ten with hearing impairment, independent of the degree. 

Data were collected through interviews with ten hearing impaired workers, independent of the 

degree. The results showed that the question of the turnover of deaf professionals is due not 

only to personal factors, but also, it is related to management gaps, especially with regard to 

dealing with diversity. 

 

Keywords: People with Disabilities. Deaf. Turnover. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A rotatividade ou turnover corresponde à movimentação de pessoal em uma 

organização a partir do número de desligamentos e de admissões em um determinado período 

(LIMA, 2008). Tendo em vista os custos decorrentes do processo de rescisão, nova 

contratação e treinamentos, bem como uma provável perda de produtividade, o estudo sobre a 

rotatividade tem se tornado cada vez mais relevante para as organizações (BOHLANDER; 

SNELL, 2009).  

Desde 1991, as pessoas com deficiência, no Brasil, contam com os pressupostos 

da Lei nº 8213, que determina a contratação de pessoas com deficiência por toda empresa que 

tenha no mínimo cem funcionários, de acordo com proporção definida pela Lei.  

Apesar da existência da Lei nº 8213/91 e a consequente maior oferta de vagas 

destinadas às pessoas com deficiência, um fato merece destaque. Trata-se do acentuado índice 

de turnover envolvendo pessoas com deficiência, principalmente, auditiva. Essa constatação 

teve origem a partir de atendimentos realizados com profissionais surdos durante estágio no 

SINE/IDT, onde se pôde perceber que esses indivíduos costumam mudar de emprego com 

uma maior frequência, quando comparados aos demais profissionais.  

O cumprimento da Lei, portanto, não é o bastante para inserir efetivamente o 

profissional com deficiência no ambiente de trabalho. A necessidade de realizar estudos 

empíricos sobre o assunto é cada vez mais evidente, visto que, o escopo da Lei é extenso e 

visa abranger diversas situações.   

Além de importar-se com os estudos sobre a inclusão de pessoas com deficiência, 

as empresas devem estar atentas à prática da Gestão da Diversidade, que tem por objetivo a 

criação de uma cultura que valoriza as diferenças e a reconhece como um ativo para a 

organização (BITENCOURT et al., 2010). Uma gestão eficaz da diversidade possibilita que a 

organização tenha acesso a uma pluralidade de competências, ideias e habilidades 

(ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010).  

Para que essa gestão seja realmente eficaz, a responsabilidade das empresas não se 

limita à contratação da cota de funcionários com deficiência. Devem ser criadas práticas de 

respeito às diversidades, capacitações para todos e uma estrutura física para que os surdos e 

demais funcionários possam desenvolver seu potencial produtivo e permanecer na empresa 

(CUSTÓDIO, 2012). 

Tendo em vista que a questão da rotatividade pode ocasionar danos, tanto para os 

profissionais surdos quanto para as empresas, propõe-se o seguinte problema de pesquisa: 
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Quais as possíveis explicações para o índice de turnover entre profissionais com deficiência 

auditiva em Fortaleza?  

A partir deste questionamento, que tem por objetivo geral relacionar as possíveis 

explicações para o índice de turnover entre profissionais com deficiência auditiva de 

Fortaleza, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Investigar o fator relacionamento com os membros não surdos; 

b) Pesquisar o aspecto da remuneração;   

c) Analisar as práticas de desenvolvimento profissional;   

d) Averiguar os fatores relacionados às condições de trabalho. 

 

1.1 Justificativa 

 

Durante muito tempo, as pessoas com deficiência foram excluídas de todos os 

âmbitos da sociedade (educação, saúde, lazer e trabalho), uma vez que eram vistas como 

incapazes ou doentes. Com o passar dos anos, essa situação foi se revertendo, no entanto, 

ainda existem muitas barreiras a serem alcançadas. A exemplo disso, tem-se o cumprimento 

da Lei de Cotas por todas as empresas e a inserção do profissional com deficiência por meio 

de suas habilidades e, não somente, pelo tipo de deficiência mais brando. Tendo em vista 

também que as discussões sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho ainda precisam evoluir, é de extrema relevância abordar essa questão no meio 

acadêmico, para que sirva de subsídio para outros estudos e o assunto seja disseminado. 

Aliado a isso, o estudo servirá de auxílio para os profissionais de R&S, que 

precisam estar atentos para as peculiaridades que envolvem o público em questão. Ao mesmo 

tempo em que será benéfico para os próprios profissionais surdos, a fim de que possam 

identificar algum possível comportamento no ambiente de trabalho que esteja levando à alta 

rotatividade.   

Contribuirá também para que os profissionais e especialistas da gestão de pessoas 

possam desenvolver processos organizacionais mais adaptados às pessoas com deficiência 

auditiva, em benefício das próprias organizações e dos profissionais.  

Outro fator que ressalta a importância desse estudo é a relativa escassez de 

trabalhos sobre esse assunto. São comuns os trabalhos sobre a inserção dos profissionais com 

deficiência no mercado de trabalho, a exemplo dos estudos de Romeu Kazumi Sassaki, no 

entanto, não existem pesquisas relevantes sobre as dificuldades que levam o surdo a fazer 
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o turnover com frequência maior, em comparação com os profissionais que não possuem 

deficiência.  

Além dos fatores sociais citados anteriormente, a pesquisadora possui interesse 

pela temática em virtude de um estágio no SINE/IDT, em que pôde constatar as dificuldades 

dos profissionais com deficiência auditiva em permanecer nas empresas. 

No próximo capítulo, as teorias das duas temáticas principais desta monografia 

serão abordadas: a deficiência auditiva e a rotatividade de pessoal.  
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2 A DEFICIÊNCIA AUDITIVA E A ROTATIVIDADE DE PESSOAL 

 

A fim de facilitar a investigação sobre os prováveis fatores que explicam o índice 

de turnover entre trabalhadores com deficiência auditiva de Fortaleza, faz-se necessário, 

primeiramente, compreender melhor as especificidades que envolvem os surdos. Aliado a 

isso, cabe abordar a questão da Lei de Cotas, que representa um importante marco para a 

inserção do surdo no mercado de trabalho. No entanto, não basta inseri-lo na organização, é 

preciso integrá-lo de forma efetiva no ambiente de trabalho, de forma que sejam tratados 

igualmente aos outros colaboradores, por esse motivo, também será abordada a questão da 

Gestão da Diversidade. 

Posteriormente, será abordada a teoria sobre rotatividade de pessoal, ou turnover, 

dividindo-se em conceitos, causas e efeitos na gestão. 

 

2.1 A deficiência auditiva 

 

A deficiência auditiva é caracterizada pelo impedimento da percepção de sons, 

variando em diversos graus de perdas auditivas. Esta, por sua vez, pode ter origem em fatores 

hereditários, doenças, ou até mesmo, exposição a sons muito altos (PEREIRA, 2014). Para 

compreender melhor a deficiência auditiva, bem como o contexto em que os profissionais 

com esse tipo de deficiência estão inseridos, o conteúdo será exposto nas seguintes subseções: 

particularidades e dificuldades; o surdo em contexto de trabalho; lei de cotas e gestão da 

diversidade e inclusão de pessoas com deficiência. 

 

2.1.1 Particularidades e dificuldades  

 

Antes de entender o conceito de surdez, cabe destacar o aspecto da nomenclatura. 

Até os dias atuais, alguns surdos ainda são chamados de “surdo-mudo”. Essa expressão, no 

entanto, é inadequada, visto que as pessoas com surdez não necessariamente são mudas. 

Aliado a isso, o porquê de não conseguirem falar se deve ao fato de não conhecerem os sons 

das palavras para que possam emiti-las. O termo correto, portanto, é somente surdo 

(PEREIRA, 2014).  

O surdo é o indivíduo que possui um déficit de audição que o impede de adquirir, 

de modo natural, a língua oral/auditiva utilizada pelo restante da população (SÁ, 2006). É 

considerado surdo, de acordo com o Decreto nº 3298/1999, o indivíduo com perda parcial ou 
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total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte: de 25 

a 40 decibéis (db) - surdez leve; de 41 a 55 db - surdez moderada; de 56 a 70 db - surdez 

acentuada; de 71 a 90 db - surdez severa; acima de 91 db - surdez profunda; e anacusia.  

O maior problema enfrentado pelos surdos, segundo Gonçalves et al (2011), não 

está na surdez propriamente dita, mas sim, na dificuldade em comunicar-se com aqueles que 

não possuem deficiência auditiva.  

A comunicação, para os surdos com perda auditiva severa, está pautada nas 

línguas de sinais, que possuem caráter visual e espacial, diferentemente dos ouvintes, que 

usam os canais oral e auditivo (CASTRO JÚNIOR, 2015). A língua de sinais pode ser 

entendida como a língua natural dos surdos, deve ser utilizada desde a infância, uma vez que é 

a base para a criança surda desenvolver a cognição e a compreensão da Língua Portuguesa. 

Cada uma das línguas, no entanto, possui uma estrutura gramatical própria. “A Libras é 

composta pelos níveis linguísticos fonológico, o morfológico, o sintático e o semântico, ao 

contrário da Língua Portuguesa que é auditiva e composta pelos níveis fonético, morfológico, 

fonológico, sintático, léxico e semântico” (PRINCISVAL, 2015). 

Tendo em vista que os surdos substituem a audição pela visão, a sociedade, de um 

modo geral, deve facilitar a acessibilidade para as pessoas surdas nos mais diversos 

ambientes. A exemplo disso, a disponibilização de painéis digitais em locais públicos, 

em complemento ao uso de alto-falantes, para a identificação do número de senhas (VIANA, 

2010).   

Ainda tratando da língua de sinais, não se pode deixar de abordar a questão dos 

intérpretes de libras. Conforme Castro Júnior (2015), são profissionais que por meio da 

tradução de uma língua fonte para uma outra língua, conseguem ser a voz de um público que 

costuma lidar com as dificuldades de integrar-se por conta da comunicação.  

 

2.1.2 O surdo em contexto de trabalho  

 

O trabalho, além de prover o sustento, pode ser considerado uma forma 

de proporcionar integração social, uma vez que possibilita o relacionamento entre pessoas, a 

inclusão social e o sentimento de pertencimento a um grupo (VIANA, 2010). Para as PCD's, 

especialmente auditiva, trabalhar faz com que esses indivíduos se sintam mais importantes, 

visto que é uma forma de obter o reconhecimento dos outros, mostrar o saber-fazer e a 

inteligência para desenvolver algo. Para que isso ocorra, entretanto, o profissional com 

deficiência precisa sentir-se em igualdade e cooperação com os pares (LIMA et al., 2013).  
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 Para as empresas, contratar um surdo não exige adaptações na estrutura física da 

organização, no entanto, deve existir uma preocupação com a questão da língua, que é 

essencial para o desenvolvimento desses profissionais (PRINCISVAL, 2015).  

“A melhor forma de se comunicar com as pessoas é interagir em sua própria 

língua, no caso dos surdos, a Libras. Muitos profissionais que lidam com surdos no trabalho 

ainda não adquiriram essa capacitação e também não fizeram nenhum treinamento para 

trabalhar com deficientes” (PRINCISVAL, 2015).   

Além da comunicação, outra questão que dificulta a inserção do surdo no mercado 

de trabalho é a baixa qualificação. Pereira (2014) afirma que para as PCD’s, a inclusão no 

mercado de trabalho somente em decorrência da Lei de Cotas. Quando esse profissional é 

contratado não é visto primeiramente por suas qualificações, mas sim, pelo tipo de deficiência 

que possui. Vale ressaltar que o surdo possui assim como outros profissionais, a capacidade de 

aprender qualquer função, desde que haja uma qualificação e um treinamento satisfatório.  

Apesar de estar em vigor há mais de duas décadas, a Lei de Cotas ainda não é 

cumprida em muitas empresas. Uma das justificativas apontadas para esse descumprimento é 

a ausência de mão de obra qualificada. Avaliar a qualificação das pessoas com deficiência, 

especialmente auditiva, deve ir além do grau de escolaridade, tendo em vista que muitos 

surdos tiveram dificuldades na escolarização, por fatores como a ausência de escolas 

especializadas. É preciso considerar que parte da qualificação de um funcionário ocorre ao 

longo do exercício das funções no local de trabalho (GIMENES et al., 2014).  

 

2.1.3 Lei de Cotas 

 

A fim de analisar a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que obriga a contratação 

de pessoas com deficiência por empresas que possuam mais de 100 funcionários, é preciso 

entender quem se enquadra nesta lei.  O termo deficiência é bastante amplo, e precisa ser 

compreendido para relacioná-lo à empregabilidade. Pessoa com deficiência é aquela que 

possui qualquer problema físico ou mental que limite de forma considerável uma ou mais das 

principais atividades desenvolvidas pelo ser humano (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). 

O art.2 da Lei n.13146 de 06 de julho de 2015, define pessoa com deficiência como sendo:  

  
  

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). 
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 Há algumas décadas, a pessoa que possuía algum tipo de deficiência era excluída 

do ambiente laboral, visto que era entendido como uma crueldade ou, até mesmo, uma 

exploração, colocar esses indivíduos para trabalharem. Essas crenças são justificadas pela 

preocupação em proteger as PCD’s, a insuficiência de tecnologias avançadas e estudos 

médicos e sociais (SASSAKI, 1999). 

O final da II Guerra Mundial marca efetivamente as preocupações com as pessoas 

com deficiência, visto que muitos indivíduos com idades economicamente ativas (aptos a 

exercer uma atividade econômica) voltaram para os lares com algum tipo de deficiência: 

física, sensorial ou intelectual. Surgiram nesse período inovações e técnicas especializadas, 

que objetivavam reabilitar e reintegrar esses indivíduos na sociedade e no mercado de 

trabalho (GIMENES et al., 2014).  

No Brasil, em 1979, surgiram movimentos em defesa dos direitos das pessoas 

com deficiência. A ideia principal era disseminar e defender o conceito de “equiparação de 

oportunidades”. Somente na década de 90 é que se dá início às discussões sobre inclusão. A 

partir disso, começa a existir uma preocupação em tornar a sociedade mais acessível para que 

as possibilidades das pessoas com deficiência aumentem e para que os direitos e deveres 

destes sejam exercidos (GIMENES et al., 2014). 

A questão da inclusão ganhou maior destaque no Brasil após a década de 90 em 

virtude da ascensão do neoliberalismo. A Declaração de Salamanca, os Direitos Humanos e a 

Convenção da ONU são exemplos dos acordos internacionais que fortaleceram os direitos das 

pessoas com deficiência. Nesse sentido, as políticas públicas inclusivas surgiram com o 

intuito promover de modo mais efetivo que as PCD’s tivessem o acesso garantido à educação, 

à saúde, ao trabalho e ao lazer (CUSTÓDIO, 2012).  

No Brasil, em 1991, foi criada a Lei nº 8213, que conforme expresso em seu art. 

nº 93, toda empresa que possua a partir de 100 (cem) funcionários, tem a obrigação de 

preencher o seu quadro de funcionários com pessoas com deficiência e/ou reabilitadas, de 

acordo com a seguinte proporção:  

 

I - Até 200 empregados..........................................................2%;   

II - De 201 a 500.......................................................................3%;   

III - De 501 a 1.000...................................................................4%;   

IV - De 1.001 em diante. ........................................................5%.  

                                                                                                           (BRASIL, 1991). 

  



 

21 

  De acordo com o artigo 36, § 5º, do Decreto nº 3.298 de 1999, as empresas que 

não cumprirem a rigor a Lei de Cotas poderão ser multadas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego. O MTE disponibiliza auditores fiscais responsáveis pela avaliação e controle das 

empresas, bem como pela determinação de estatísticas sobre o número de empregados com 

deficiência e de vagas preenchidas. O valor da multa varia de acordo com o número de 

funcionários da empresa e a quantidade de PCD’s que a organização deixou de contratar. 

Segundo o Instituto ETHOS (2002), a lei das cotas de vagas para pessoas com 

deficiência foi criada em 1991, no entanto só passou a funcionar efetivamente no final de 

1999, com a publicação do decreto nº 3.298. Com isso, confirma-se o pressuposto de que 

o Brasil é um dos países que mais possuem leis pertinentes ao assunto, no entanto, quando 

aprovadas, as leis em prol das pessoas com deficiência apresentam falhas na regulamentação 

(VIANA, 2010). 

Princisval (2015), corrobora afirmando que a legislação em prol das pessoas com 

deficiência, no Brasil, é bem ampla. Apesar disso, não basta que existam em grande 

quantidade, faz-se necessário uma maior divulgação dessas leis, para que todos tenham o 

conhecimento dos direitos adquiridos pelas PCD’s e comecem a acolher melhor as 

diversidades cada pessoa.  O mercado de trabalho exige formação tanto para as pessoas com 

deficiência, quanto para aqueles que não possuem nenhum tipo. 

 

2.1.4 Gestão da diversidade e inclusão de pessoas com deficiência 

 

A Gestão da Diversidade pode ser entendida como um conjunto de ações que 

objetiva tornar os membros da organização mais sensíveis às necessidades e diferenças dos 

outros. A diversidade deve ser tratada pelos gestores como uma questão de todos e, não 

somente, dos grupos minoritários (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010).  

Milkovich e Boudreau (2012) afirmam que a valorização da diversidade 

possibilita às organizações a criação de um ambiente de respeito e apoio àqueles que são tidos 

como minoria, de modo que esses profissionais consigam empregar todo o potencial na 

execução das atividades. “A diversidade evidencia valores como: a partilha, a 

complementaridade e a solidariedade.’’ (INSTITUTO ETHOS, 2002).  

Bitencourt et al. (2010), afirma que a Gestão da Diversidade atualmente vem 

sendo tratada como uma questão de responsabilidade social, grandes empresas, por exemplo, 

têm divulgado a aceitação da diversidade como uma forma de rejeitar o preconceito e, além 
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disso, conseguem demonstrar que a multiplicidade de vivências pode representar uma 

vantagem competitiva.  

 Além dos profissionais com deficiência, a inclusão também proporciona 

benefícios para a sociedade. Todos os indivíduos são diferentes, tanto física quanto 

mentalmente, desse modo, incluir deve estar associado à ideia de somar. Para saber conviver 

com as diferenças, é preciso haver uma aceitação mútua, cada um partilhando com o outro 

suas qualidades e defeitos (PRINCISVAL, 2015). 

Integrar e incluir, muitas vezes são empregados como sinônimos, no entanto, os 

dois verbos possuem significados diferentes e, tratando-se de pessoas com deficiência, o erro 

é ainda maior. O que ocorre, em algumas empresas, é a integração de PCD’s, ou seja, há o 

ajuste do espaço físico a fim de que o profissional se ajuste àquele ambiente. Desse modo, 

cria-se a ideia de que o funcionário com deficiência é quem precisa se encaixar no padrão tido 

como normal. Enquanto isso, a prática da inclusão está relacionada ao acolhimento, respeito 

das diferenças e reconhecimento da pessoa como alguém que possui particularidades 

(PRINCISVAL,2015). 

A inclusão pode ser entendida como o processo pelo qual a sociedade se adapta 

para incluir (em todos os parâmetros sociais), pessoas com necessidades especiais e, 

concomitantemente, estas se preparam para desempenhar seus papéis na sociedade. A 

inclusão, portanto, é um processo que envolve mutuamente as pessoas que estão excluídas e a 

sociedade, com o intuito de tornar possível a equiparação de oportunidades para todos 

(SASSAKI, 1999).  

A inclusão de pessoas com deficiência e o respeito à diversidade somente 

ocorrerão se houver o entendimento de que cada profissional possui potenciais diferentes. 

Desse modo, o fato de possuir uma determinada deficiência não torna o indivíduo 

incapacitado de oferecer o melhor de si para a organização (MORAIS et al., 2011).  

Transformar a diversidade em vantagem para a organização, no entanto, não é 

uma tarefa fácil. Conforme Milkovich e Boudreau (2012), gerenciar a diversidade requer 

constantes avaliações de todos os aspectos que envolvem os funcionários.  

Os gestores devem saber lidar com a diversidade da força de trabalho, visando a 

retenção dos funcionários e o aumento da produtividade. A revisão do programa de benefícios 

a fim de atender as necessidades de cada um e o oferecimento de treinamentos específicos, 

são exemplos de práticas que devem ser adotadas. Isso não significa, necessariamente, um 

tratamento desigual entre os funcionários, mas sim, uma maior flexibilidade de acordo com os 

anseios de cada profissional (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). 
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Dentre as barreiras para a inclusão efetiva das PCD’s na sociedade, em especial, 

no mercado de trabalho, Sassaki (1999) aponta: ausência de conhecimento sobre as 

necessidades e direitos das pessoas com deficiência; padrões de normalidade contestáveis e 

inacessibilidade no ponto de vista físico.  

Além disso, outro fator que prejudica o processo de inclusão é o fato de que 

muitas empresas estão preparadas para receber somente um tipo de deficiência. Em alguns 

ambientes laborais ainda faltam rampas de acesso, sinalização em braile e, por último, mas 

não menos importante, o conhecimento em Libras (GIMENES et al., 2014). 

 

2.2 Rotatividade de pessoal 

 

A rotatividade pode ser entendida como a perda de funcionários, sucedida pela 

reposição das vagas em aberto (MILKOVICH; BOUDREAU, 2012). O desligamento de 

pessoal, portanto, origina o processo de rotatividade e divide-se em dois tipos: por iniciativa 

do funcionário e por iniciativa da empresa. O colaborador pode optar em sair da organização 

por questões de insatisfação com a empresa ou com o trabalho ou por melhores propostas 

vislumbradas no ambiente externo. Enquanto isso, a empresa pode decidir em demitir o 

funcionário com o intuito de substituí-lo por outro com força de trabalho mais adequada 

(CHIAVENATO, 2010).  

O índice de rotatividade de uma empresa pode ser calculado, conforme 

Chiavenato (2010), pela divisão entre o número de colaboradores desligados e o efetivo 

médio da organização. 

O conceito de rotatividade prevê a substituição do funcionário que é demitido da 

empresa, no entanto, algumas vezes, em virtude da preocupação em reduzir custos, não há a 

admissão de outro colaborador. Diante dessa realidade, ocorre uma desproporção entre as 

atividades a serem executadas e o números de funcionários para realizá-las (LIMA, 2008).  

 

2.2.1 Principais causas da rotatividade 

 

A rotatividade pode ter origem a partir de causas internas ou externas à 

organização. As ofertas de emprego com salários mais atrativos ou a conjuntura econômica do 

país são exemplos de fatores externos à organização. Enquanto isso, o clima organizacional, 

as dificuldades de socialização ou a impossibilidade de crescimento profissional podem ser 
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exemplos de causas internas à organização que podem levar ao turnover (CHIAVENATO, 

2010).  

Uma das razões que pode explicar o turnover, por iniciativa do funcionário, são as 

condições precárias e desgastantes em que estão submetidos para desenvolver as atividades 

laborais. As más condições de trabalho podem causar estresse e sofrimento aos funcionários e, 

desse modo, incentivar o pedido de desligamento (LIMA, 2008). Quanto maior for a 

satisfação do indivíduo com a organização, tendo em vista aspectos como as condições de 

trabalho e o tempo de locomoção, menor será a probabilidade de ocorrer turnover 

(ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). 

Além da relação inversamente proporcional com a satisfação, a rotatividade 

também pode ser influenciada pela facilidade de encontrar novos empregos (ROBBINS; 

JUDGE; SOBRAL, 2010). Morais et al. (2011) considera a satisfação com o trabalho um dos 

fatores que mais determinam a permanência do funcionário na organização. Se o colaborador 

não possui perspectivas profissionais na empresa ou não se sente bem no local de trabalho, 

provavelmente estará mais propenso a aceitar oportunidades externas. 

Tratando-se especificamente das pessoas com deficiência auditiva, a baixa 

escolaridade pode ser vista como um dos fatores que justificam a não permanência desses 

profissionais nas empresas. Como descrito anteriormente, a baixa instrução de uma parcela 

dos surdos é proveniente do contexto histórico em que a comunidade surda se insere. Afinal, 

durante muito tempo, a surdez foi vista como uma doença e, que somente poderia ser curada 

por meio da fala (CUSTÓDIO, 2012). 

A baixa escolaridade pode prejudicar a inserção do surdo nas organizações e a 

consequente retenção do profissional pela empresa. Irigaray (2016) confirma que uma das 

principais dificuldades para a inserção profissional efetiva dos surdos está na desqualificação. 

Por meio de estudos baseados nas percepções dos próprios profissionais surdos, pôde concluir 

que as escolas destinadas a esse público costumam prepará-los somente para o que se entende 

por “melhor profissão para os surdos”. 

Outro fator importante quando se trata dos surdos com perda total, é a ausência de 

intérpretes de Libras compondo o quadro de funcionários ou prestando serviços. Morais et al. 

(2011) sugerem a disponibilização de alguns recursos para que esses profissionais se sintam 

satisfeitos com o trabalho e, consequentemente, com a empresa. A exemplo desses recursos 

tem-se: Dispositivos para comunicação em Libras, como smartphones, computadores com 

web-cam, centrais de atendimento em Libras; dispositivos para texto, por meio do incentivo à 

utilização de mensagens de texto ou outros recursos de comunicação instantânea e 
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acessibilidade em apresentações, como a disponibilização de um profissional intérprete de 

Libras em eventos ou reuniões de importância para a empresa e utilizar legendas nas 

apresentações a fim de facilitar o entendimento por parte dos profissionais surdos. 

Além dos fatores citados anteriormente, as empresas que não valorizam a 

diversidade, segundo Custódio (2012), contratam surdos e pessoas com outros tipos de 

deficiência somente para evitarem as multas. Esses profissionais são submetidos a cargos que 

não exigem muita qualificação e não requerem maiores responsabilidade e, desse modo, 

recebem baixos salários. Com isso, os funcionários mencionados são incentivados a buscar 

outras oportunidades. 

 

2.2.2 Relevância e efeitos na gestão de pessoas 

 

A rotatividade, na maioria dos casos, trata-se de um processo oneroso para as 

empresas, em virtude dos custos com rescisão e com uma posterior admissão (MILKOVICH; 

BOUDREAU, 2012).  

Ainda que nos dias atuais, a perda de um emprego possa ser vista como algo 

comum, para muitos, pode ser considerada como uma experiência angustiante.  “As 

demissões podem causar impactos na autoestima e na segurança dos indivíduos” 

(MILKOVICH; BOUDREAU, 2012, p.264).   

Altos índices de turnover podem ocasionar uma transgressão na dinâmica 

organizacional, visto que à medida em que profissionais experientes são desligados, faz-se 

necessário encontrar substitutos qualificados para assumir os cargos em aberto. Essa tarefa, no 

entanto, exige dispêndios financeiros e temporais e, além disso, não há a garantia de que o 

novo contratado irá adequar-se corretamente às responsabilidades da função (ROBBINS; 

JUDGE; SOBRAL, 2010). 

Tendo em vista os pontos negativos oriundos dos elevados índices de 

turnover, Milkovich e Boudreau (2012) afirmam que as organizações precisam lidar com a 

demissão, avaliando de acordo com a situação de cada funcionário, sabendo definir os casos 

em que é possível tentar manter o colaborador ou quando é preciso realmente demiti-lo.  

Há casos em que é benéfico para a empresa desligar um determinado 

funcionário, Bohlander e Snell (2009) apresentam essa questão como “rotatividade 

funcional”. A exemplo disso, nos casos em que funcionários improdutivos ou desqualificados 

se desligam da organização, torna-se mais viável para a empresa os custos com rescisão e a 

contratação de um novo funcionário com maior produtividade do que tentar manter o 
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funcionário de pouco rendimento. Além disso, a substituição de funcionários pode representar 

a entrada de novos conhecimentos para a organização (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). 

Tendo sido concluída a apresentação sobre a teoria que envolve o problema de 

pesquisa deste estudo, o próximo capítulo irá abordar os aspectos metodológicos que norteiam 

a pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia pode ser entendida uma disciplina que consiste em estudar, 

compreender e avaliar os vários procedimentos disponíveis para a realização de uma pesquisa 

acadêmica. A metodologia, portanto, é fundamental para a resolução dos problemas e/ou 

questões de investigação (PRODANOV; FREITAS,2013). 

Este capítulo objetiva a apresentação do método de pesquisa, contemplando o tipo 

de pesquisa, os sujeitos envolvidos, os procedimentos de coleta de dados, o instrumento da 

pesquisa e, por fim, a análise dos dados. 

 

3.1 Tipo de pesquisa  

 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa e natureza analítica, 

realizada com 10 (dez) profissionais surdos, que estão em busca de recolocação no mercado.  

A pesquisa é classificada como qualitativa, uma vez que irá investigar um 

determinado fenômeno com base nas percepções dos indivíduos que estão inseridos no 

contexto investigado (COLLIS; HUSSEY, 2005).  

Quanto ao tipo, classifica-se como analítica, visto que o trabalho não se limita a 

descrever e definir as causas de um determinado fenômeno, mas também analisar como 

ocorre e as relações causais existentes (COLLIS; HUSSEY, 2005).   

A lógica de pesquisa é dedutiva, dado que se origina a partir de um conjunto de 

fatores que já são pré-estabelecidos pela teoria (COLLIS; HUSSEY, 2005).  

 

3.2 Procedimento de coleta de dados 

 

Os dados utilizados para a execução desta monografia são classificados como 

primários e secundários. Os dados primários podem ser entendidos como aqueles que são 

levantados no decorrer da pesquisa, por meio de entrevistas com um grupo de profissionais 

que correspondam às características da unidade de análise (COLLIS; HUSSEY, 2005). Os 

dados tidos como secundários são aqueles levantados por meio da pesquisa bibliográfica e 

web bibliográfica (artigos científicos, periódicos e repositórios de universidades do país). 

A estratégia de investigação escolhida foi a entrevista, que pode ser entendida 

como um método de coleta de dados em que os participantes respondem perguntas 

relacionadas ao que fazem, pensam ou sentem (COLLIS; HUSSEY, 2005). 
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A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, por meio de um diálogo de natureza 

profissional. É um método de caráter social, visto que objetiva coletar dados para auxiliar no 

diagnóstico ou tratamento de um problema social (MARKONI; LAKATOS, 2003). 

As entrevistas foram realizadas entre os dias 9 e 16 do mês de outubro do ano de 

2018, com duração média de 20 minutos. Uma parcela dos participantes foi abordada no 

SINE/IDT do Centro de Fortaleza e o restante no Centro de Humanidades da Universidade 

Federal do Ceará, no curso de Letras/Libras. A entrevistas com uma parte dos entrevistados 

foram filmadas, tendo em vista que a comunicação com os profissionais com alto grau de 

surdez exige o uso da Língua Brasileira de Sinais e, portanto, para posterior análise, as 

imagens seriam fundamentais. Enquanto isso, as entrevistas com os profissionais com surdez 

mais leve, que conseguiam falar e ouvir, foram gravadas em áudios. Vale ressaltar, que os 

entrevistados autorizaram a filmagem e gravação em áudio, em virtude do teor científico do 

estudo e da consequente garantia de sigilo. 

Para a consecução das entrevistas, seguiu-se um roteiro composto por 10 (dez) 

perguntas semiestruturadas a partir dos objetivos específicos. Quanto aos entrevistados com 

perdas auditivas mais severas, a própria pesquisadora realizou a entrevista, em virtude do 

conhecimento em Libras que possui. 

 

3.3 Participantes/ sujeitos da pesquisa 

 

As entrevistas foram realizadas com 10 (dez) indivíduos surdos, que possuíam as 

características relevantes ao estudo. Como critérios tem-se que os entrevistados deveriam ser 

residentes em Fortaleza e possuírem deficiência auditiva, independente do grau. Aliado a isso, 

possuírem no mínimo dois anos de experiência no mercado de trabalho formal. Por fim, 

considerou-se necessário que tenham sido demitidos ou tenham pedido demissão em alguma 

dessas experiências, salvo em casos de demissão por justa causa.  

 Uma parcela dos entrevistados foi encontrada na unidade do SINE/IDT no Centro 

de Fortaleza, que recebe diariamente profissionais com deficiência, inclusive auditiva, que 

estão em busca de uma nova oportunidade de emprego e, desse modo, são sujeitos potenciais 

para a pesquisa. A fim de diversificar os sujeitos da pesquisa, quanto ao grau de escolaridade, 

a outra parte das entrevistas englobou alguns alunos do curso de Letras Libras da 

Universidade Federal do Ceará, que atendiam aos requisitos do estudo. A escolha desse local 
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justifica-se pelo fato de que no curso de Letras Libras, a maior parte dos estudantes são 

surdos. Além disso, a proximidade com o campus em que a pesquisadora estuda, facilitou a 

realização das entrevistas. 

 

3.4 Instrumento da pesquisa 

 

         No SINE/IDT, as entrevistas foram realizadas em uma sala reservada para este 

fim. Tendo em vista que a pesquisadora já foi estagiária do instituto, houve apoio dos 

profissionais tanto para a disponibilidade da sala, quanto para a identificação de sujeitos 

potenciais para a pesquisa. Ao chegar na cabine de atendimento em busca de oportunidade de 

emprego, o atendente do SINE identificava o tipo de deficiência e repassava para a 

pesquisadora. Após o término do atendimento, perguntava-se ao indivíduo se havia a 

possibilidade e o interesse em participar da entrevista, tendo o sigilo garantido. Enquanto isso, 

as entrevistas realizadas na UFC ocorreram em salas de aula que estavam vazias na ocasião e 

os entrevistados foram encontrados nos corredores do prédio do curso de Letras Libras. 

Antes de iniciar as perguntas atreladas aos objetivos da pesquisa, buscou-se 

identificar o perfil do entrevistado. O grau de surdez e a escolaridade são exemplos dos itens 

perguntados. As duas primeiras perguntas objetivam identificar se o profissional possui um 

relativo índice de rotatividade com base em suas experiências profissionais. 

 As três perguntas posteriores relacionam-se ao quesito relacionamento social 

no ambiente de trabalho e à comunicação interpessoal com pares e chefias. A sexta pergunta 

refere-se às oportunidades de desenvolvimento profissional percebidas pelos surdos no 

mercado de trabalho.     

 Nas perguntas sete e oito, o fator remuneração foi abordado. Por fim, com as 

duas últimas indagações, buscou-se investigar se as condições de trabalho eram adaptadas à 

realidade da deficiência auditiva. 

 

3.5 Análise dos dados 

 

   Para iniciar a análise dos dados colhidos pelas entrevistas, utilizou-se a técnica 

de análise de conteúdo. Este método tem o objetivo de compreender de forma mais precisa 

um discurso e extrair dele as informações mais importantes. Em virtude do caráter científico, 

a análise deve ser eficaz, rigorosa e precisa. Por isso, a análise de conteúdo se subdivide em: 

pré análise; análise do material e tratamento dos resultados (RICHARDSON, 2012). 
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  Durante a pré análise, realizou-se uma organização dos dados, por meio de uma 

leitura inicial. Essa fase permite a retirada, o acréscimo ou a substituição de itens com a 

finalidade de facilitar o entendimento do fenômeno a ser estudado (RICHARDSON, 2012). 

Nesta etapa, houve a transcrição dos áudios e filmagens que foram colhidos durante as 

entrevistas. 

 A análise do material consiste na exploração do material estudado 

(RICHARDSON, 2012). Inicialmente, os dados foram categorizados de acordo com os 

objetivos específicos. As falas consideradas mais significativas para o estudo foram 

destacadas para posterior utilização. 

Na etapa de tratamento dos resultados, há uma delimitação de como analisar os 

dados, a fim de atender aos objetivos propostos (RICHARDSON, 2012). Nesta fase, 

começou-se a análise propriamente dita, por meio da comparação das respostas, a fim de 

determinar qual era a realidade da maioria dos entrevistados em cada uma das categorias 

estudadas. As falas separadas na etapa de análise do material, foram fundamentais para 

subsidiar as afirmações da pesquisadora. 

O próximo capítulo refere-se aos resultados e discussões. Por meio das categorias: 

relacionamento interpessoal; desenvolvimento profissional; remuneração e condições de 

trabalho, haverá a demonstração das respostas encontradas para os objetivos específicos 

descritos no início.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

  

 Este capítulo compreende a análise das categorias utilizadas nesta pesquisa. 

São elas: relacionamento interpessoal, desenvolvimento profissional, remuneração e 

condições de trabalho.  

 Antes de iniciar a análise, ressalta-se que foram entrevistados 10 (dez) 

profissionais surdos, identificados por E1, E2, E3 até o E10, de acordo com a ordem em que 

foram entrevistados. O quadro a seguir apresenta uma breve caracterização dos entrevistados: 

 

 
Quadro 1 – Caracterização dos entrevistados 

Entrevistado Sexo Idade Escolaridade Grau de 

deficiência 

Nº de empresas 

que já trabalhou 

E1 Masculino 47 Médio 

Incompleto 

Profunda 19 

E2 Masculino 60 Fundamental 

Completo 

Moderada 8 

E3 Feminino 30 Médio Completo Leve 10 

E4 Feminino 31 Médio Completo Severa 3 

E5 Masculino 32 Superior 

Completo 

Leve 8 

E6 Masculino 38 Superior 

Incompleto 

Profunda 3 

E7 Feminino 33 Superior 

Completo 

Profunda 3 

E8 Feminino 35 Superior 

Incompleto 

Profunda 4 

E9 Feminino 23 Médio 

Incompleto 

Leve 3 

E10 Masculino 30 Médio Completo Moderada 6 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

A média de idade dos entrevistados é de 35,9 anos, sendo o sujeito E2 o de maior 

idade, 60 anos. O tempo médio que os profissionais passaram nas empresas é de 5 meses. 
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A maioria dos profissionais relataram que costumavam ser desligados por 

iniciativa da empresa e sequer conheciam o motivo. Dentre os que afirmaram saber a causa, a 

redução de quadro surgiu como justificativa mais frequente. 

Após a breve descrição do perfil dos sujeitos da pesquisa, iniciou-se a 

interpretação e análise dos dados obtidos por meio das entrevistas, os quais foram 

segmentados de acordo com os objetivos específicos, conforme serão expostos a seguir. 

 

4.1 Relacionamento interpessoal 

 

 

A fim de investigar como os profissionais se relacionavam com os colegas de 

trabalho, e de que modo esse fator pode influenciar no turnover de trabalhadores com 

deficiência auditiva, foram feitas as seguintes perguntas: Você percebia alguma diferença de 

tratamento do seu gestor com você, em comparação aos demais funcionários? Como era o 

relacionamento com os demais colegas de trabalho? Havia a preocupação deles em deixar 

você a par dos acontecimentos da empresa? Você conseguiu manter amizades com os pares de 

trabalho após seu desligamento em alguma dessas empresas? 

 

De um modo geral, a maior parte dos entrevistados alegou um relacionamento 

amistoso com os pares no trabalho. 

 

E2- Os meus colegas de trabalho me tratavam bem e até percebiam o quanto eu me 

esforçava. Alguns até falavam que os PCD’s eram mais interessados e produziam mais. 

 

Notou-se que a parcela de entrevistados que alegou um bom relacionamento com 

os colegas, com exceção do E2, não conseguiu falar com maiores detalhes sobre o 

relacionamento com os pares. Somente respondiam “era bom” ou “normal”. Isso demonstra 

que para as PCD’s, não é tão simples falar sobre assunto, como se ainda existisse um bloqueio 

para estes com relação à socialização. 

Já E9, afirmou não ter boas lembranças de uma das empresas que trabalhou, a 

profissional relatou que embora sua deficiência auditiva fosse leve e ela não apresentasse 

maiores dificuldades de comunicação, percebeu desde a sua entrada na empresa que os 

colegas não a receberam com tanta cordialidade. Segundo ela, os pares de trabalho a achavam 

inferior e não confiavam em sua capacidade. 
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Pôde-se notar, a partir das falas dos entrevistados, que nas empresas que tinham 

um maior número de pessoas com deficiência auditiva, o relacionamento era considerado 

melhor. Talvez os profissionais se sentissem mais à vontade por terem o contato com pessoas 

com características semelhantes. Este fato, no entanto, chama a atenção para a necessidade de 

diversificação dos perfis de deficiência. Há algumas organizações que costumam preencher a 

cota de PCD’s apenas com aquele tipo de deficiência que é considerado mais brando, sem 

avaliar os fatores mais importantes, como o perfil do candidato e suas experiências anteriores. 

O E6 narrou que em umas das empresas que trabalhou, teve um bom 

relacionamento com os colegas de um modo geral, mas ressaltou a presença de um maior 

número de surdos. Além de se identificar com o grupo que possuía características 

semelhantes, com a ajuda desses colegas passava a conhecer mais sobre a empresa.  

Quanto às dificuldades de comunicação com membros não surdos, os 

entrevistados com perdas auditivas mais severas revelaram que a comunicação, normalmente, 

era um processo gradativo. Segundo relato da E4, alguns dos colegas de trabalho tinham 

interesse em tentar se comunicar com ela e em aprender sinais de Libras. Não é uma tarefa 

simples aprender a Língua de Sinais, no entanto, sempre tinha alguém que conseguia aprender 

o básico para manter um relacionamento com ela. Outra forma de entender o que os colegas 

diziam era a leitura labial.  

Percebe-se, portanto, que a afirmação de Princisval (2015) é uma realidade nas 

organizações: muitos profissionais que lidam com surdos no ambiente de trabalho ainda não 

adquiriram nenhuma capacitação em Libras ou sequer realizaram algum treinamento para 

trabalhar com pessoas com deficiência. 

O relacionamento com os gestores não foi uma resposta unânime entre os 

entrevistados. Alguns relataram ser tratados de modo normal pelos líderes, em comparação 

com os demais funcionários. Outros relataram que percebiam certa distância do gestor e, que 

muitas vezes, se justificava pela ausência de assuntos para serem tratados com o chefe.  

 

E9- Eu percebia um tom de voz diferente quando um dos meus chefes falava comigo. Eu me 

sentia inferior (...) 

Quando questionado a respeito da manutenção de amizades após a saída das 

organizações, a maioria dos entrevistados assumiu que não conseguiu manter amizades após o 

desligamento das empresas, com exceção do E2: 
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E2- Tive um gestor que temos amizade até hoje, ele também é PCD, talvez colabore para o 

bom tratamento que ele tinha com todos (...) 

 

Com efeito, o fato de o gestor também possuir uma deficiência contribui para que 

ele tenha maior sensibilidade para com as diferenças de cada membro da equipe. Esse senso, 

no entanto, deve ser difundido na organização como um todo, afinal, para que haja realmente 

uma gestão eficaz da diversidade, deve existir uma aceitação recíproca, tanto dos pontos 

positivos quanto negativos do outro (PRINCISVAL, 2015). 

 

4.2 Desenvolvimento profissional 

 

O quesito desenvolvimento profissional pode ser considerado um dos mais 

relevantes quando se analisa o turnover de profissionais com deficiência, inclusive auditiva. 

Conforme descrito no referencial teórico, o trabalho, para as PCD’s, representa mais do que o 

salário propriamente dito. Trabalhar proporciona um sentimento de importância perante a 

sociedade, bem como de realização individual.  

Um dos entrevistados, o E6, que cursa Letras Libras na UFC, afirmou que em 

todas as oportunidades de trabalho, alcançou crescimento na carreira. A exemplo disso, na 

primeira empresa que trabalhou ingressou como etiquetador e passou a trabalhar na 

expedição, cargo, que segundo ele, exigia maior responsabilidade e atenção. Isso demonstra a 

importância que o trabalho exerce na vida do ser humano, especialmente, quando se trata das 

pessoas com deficiência. Em outra empresa, começou como auxiliar de linha de produção e 

passou a ser operador de máquina. 

Diferentemente do E6, a maioria dos entrevistados não vivenciou a mesma 

realidade no mercado de trabalho, o E1, por exemplo, relatou não ter sido promovido de cargo 

em nenhuma das 19 empresas em que trabalhou. O fato de não possui perspectivas de 

crescimento em uma empresa tem relação direta com a satisfação no trabalho, se o 

colaborador não possui perspectivas profissionais na empresa, provavelmente estará mais 

propenso a aceitar oportunidades externas (MORAIS et al., 2011). 

Além da experiência adquirida com a realização das atividades do trabalho, outros 

fatores podem ser considerados para o desenvolvimento profissional, como cita o E7: 

 

E7- Até mesmo as críticas que eu ia recebendo encarava como uma oportunidade de 

crescimento profissional.  
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Por meio do emprego, o profissional com deficiência auditiva também pode ter 

acesso a conhecimentos que não pôde ter durante a fase escolar e, portanto, representa uma 

ascensão para esses indivíduos. Desse modo, o desenvolvimento profissional está relacionado 

não somente com a mudança de cargo, mas também, à possibilidade de ampliação de 

experiências e conhecimentos. Assim como no caso da E4, que afirmou não ter subido de 

cargo nas organizações que trabalhou, todavia, em uma das empresas, pôde realizar um curso 

de informática. O curso, além de propiciar um novo conhecimento, incrementou o currículo 

da profissional. 

A questão da baixa escolaridade que, em muitos casos, é a justificativa para a não 

inclusão de surdos no mercado de trabalho, pode ser trabalhada pelas organizações, a exemplo 

do caso anterior, em que a empresa disponibilizou um curso de informática. Há exemplos de 

empresas que incentivam o funcionário a concluir os estudos, por meio de parcerias com 

instituições de ensino. 

A maioria dos profissionais, afirmou nunca ter trabalhado em uma empresa que 

possua programas de treinamentos específicos para as pessoas com deficiência, com exceção 

de uma indústria em que E2 trabalhou:  

  

E2- Existiam treinamentos somente para os profissionais com deficiência… (pausa) eles 

procuravam também saber se você estava fazendo algum curso para que pudessem aproveitar 

o conhecimento em prol da empresa. 

 

Não basta somente criar programas voltados ao treinamento e desenvolvimento de 

PCD’s, é preciso adaptá-los de acordo com a necessidade de cada grau de deficiência e, além 

disso, é necessário apresentar esses treinamentos aos profissionais e motivá-los a participar.  

 

4.3 Remuneração 

 

No geral, observou-se que os profissionais com deficiência auditiva consideravam 

os salários e os benefícios condizentes com seus cargos nas organizações. Um dos 

entrevistados, o E5, respondeu que sempre foi bem remunerado, no entanto, ao falar sobre as 

iniciativas de desligamento em suas experiências profissionais, proferiu: 

 

E5- As vezes em que pedi demissão foi por conta de descontentamento salarial. 
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A contradição na fala do entrevistado indica que ele pode estar sendo bem 

remunerado no emprego atual, porém, caso uma oportunidade com maior oferta salarial surja, 

ele não irá hesitar em aceitá-la. Tal fato comprova a afirmação de que a rotatividade pode ser 

influenciada pela facilidade de encontrar novos empregos (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 

2010). No contexto das PCD’s, esse é um fato bastante comum, uma vez que a maioria das 

empresas, principalmente as de maior porte, costumam ter vagas em aberto para esses 

profissionais, em virtude da Lei nº 8213 (BRASIL, 1991).  

Tendo em vista a relativa facilidade de encontrar novos empregos, para se evitar o 

turnover de profissionais com deficiência nas organizações, é preciso estar atento à política de 

benefícios da empresa. Além do salário propriamente dito, um plano de saúde com ampla 

cobertura, um valor atrativo de vale alimentação, ou a participação nos lucros, são exemplos 

de fatores que podem ser decisivos para que o profissional permaneça satisfeito com a 

empresa e não se sinta atraído por oportunidades externas. 

Perguntados sobre uma possível diferença salarial em comparação aos pares de 

trabalho que não possuem deficiência, todos os entrevistados afirmaram que a remuneração de 

acordo com os cargos era igual independente de possuir ou não deficiência. 

 

4.4 Condições de trabalho 

 

A categoria condições de trabalho tem o intuito de analisar os mecanismos 

utilizados pelas empresas para propiciar um ambiente adequado para que os funcionários 

exerçam suas atividades com maior eficácia. Além disso, um colaborador satisfeito com as 

condições de trabalho estará menos vulnerável a desligar-se da organização.  

À princípio, foi feito o seguinte questionamento: Havia atenção por parte da gestão de 

pessoas da empresa com os profissionais com deficiência? Tinha algum acompanhamento ou 

programa específico para esse público? 

A maioria dos entrevistados afirmou não lembrar de nenhum programa voltado às 

PCD’s nas organizações em que já haviam trabalhado. Um dos profissionais relatou ter 

trabalhado em uma empresa que possuía um processo de Recrutamento e Seleção totalmente 

diferenciado para as pessoas com deficiência, fato este que chamou a atenção do candidato 

com relação à empresa. Após a contratação, no entanto, as expectativas não foram atendidas, 

pois não houve nenhum programa visando a retenção do profissional.  
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Cada organização, no entanto, possui as próprias práticas, algumas têm uma 

preocupação que vai além do cumprimento do número de cotas, como mostra o relato: 

 

E2- Em uma das empresas que trabalhei, os PCD’s tinham prioridade para bater o ponto e 

para entrar no refeitório. Na última empresa que trabalhei, fui chamado atenção por entrar 

como preferencial no restaurante, achei uma total falta de respeito. 

 

O discurso do E2 comprova que as condições de trabalho dependem bastante da 

gestão da empresa e da preocupação em disseminar uma cultura de valorização da diversidade 

entre todos os funcionários. 

Posteriormente, questionou-se aos entrevistados quais os canais as empresas 

utilizavam para informá-los dos assuntos organizacionais. Alguns responderam que quando 

trabalharam em cargos administrativos, costumavam receber e-mails com os comunicados. 

Nos cargos operacionais, as informações eram transmitidas, comumente, por “boca a boca”. 

A ausência de profissionais com conhecimento em Libras foi constatada na fala da 

maioria dos entrevistados. Um dos entrevistados, com surdez severa, afirma: 

 

E4- Em uma das empresas tinha um mural verde, onde colocavam comunicados, mas era 

difícil entender. 

 

A empresa utilizava murais para repassar as informações e notícias aos 

funcionários, no entanto, quando se trata dos profissionais com perda auditiva mais grave, a 

leitura em Língua Portuguesa não é tão simples quanto para os ouvintes. 

Isso ocorre porque não existem sinais para todas as palavras da Língua Portuguesa 

e, desse modo, a forma de ler e escrever dos surdos é diferente. Em libras, algumas classes 

gramaticais não são utilizadas, como exemplo, as preposições e os artigos. Por esses motivos, 

entender a escrita de frases ou textos torna-se mais difícil para os profissionais com perdas 

auditivas mais severas. A fala do E7 reitera: 

 

E7- Eu costumava saber das informações por meio de e-mails, muitas vezes era difícil 

entender os textos, porque algumas palavras eu não conseguia traduzir. 

 

O E7 ainda acrescentou que não tinha dificuldades com a leitura da Língua 

Portuguesa, sempre buscou dedicar-se aos estudos, pois sabia das dificuldades que iria 
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enfrentar no meio escolar e profissional. Outras PCD’s não tiveram a mesma realidade que ela 

e, portanto, para esses seria ainda mais difícil o entendimento de e-mails assim como os 

recebidos por ela. 

Uma das soluções para essa situação, seria criar os conteúdos de comunicação 

com informações mais diretas, ou quando possível, utilizar imagens para reforçar a mensagem 

central. Assim como afirma Morais et al. (2011), alguns recursos podem ser utilizados para 

facilitar o processo de comunicação com os surdos, tais como: computadores com web-cam; 

centrais de atendimento em Libras e utilização de legendas nas apresentações a fim de 

facilitar o entendimento por parte dos profissionais surdos. 

Retomando a questão da ausência de profissionais com conhecimento em Libras, 

um dos entrevistados destacou que trabalhou em uma empresa de transporte intermunicipal, 

sediada em Fortaleza, que possui em seu quadro de funcionários muitos profissionais com 

deficiência auditiva. Nessa empresa, há vários profissionais com conhecimento em Libras, 

sendo este até um fator diferencial em processos seletivos. 

O caso anterior demonstra que a empresa valoriza os profissionais com deficiência 

auditiva, visto que, se preocupa em tornar o ambiente comum para esses funcionários e, com 

isso, aos poucos, essa deficiência não será mais vista como uma diferença, mas sim, como um 

adicional à empresa. Outro fator importante que pode ser extraído disso é o fato de que a 

empresa por uma ação como essa passa a ser reconhecida não somente por seus funcionários, 

mas também, pela sociedade como um todo, em virtude de sua preocupação com a inclusão. 

Trabalhar em uma empresa como essa faz com que o funcionário se sinta importante para a 

organização e não tenha interesse em desligar-se.  

Vale ressaltar que o entrevistado do relato anterior pediu o desligamento dessa 

empresa por um problema familiar, que na época, precisou do dinheiro da rescisão para 

resolvê-lo. Até hoje, no entanto, o profissional relatou muita admiração pela empresa e 

interesse em voltar a fazer parte da organização.  

Na prática, o exemplo dessa empresa é uma exceção. Os relatos mostraram que a 

grande maioria das empresas até contratam o funcionário com perda auditiva mais severa, no 

entanto, não se preocupa em proporcionar um ambiente de trabalho mais acessível àquele 

profissional. O sujeito E7 corrobora com o seguinte discurso: 

 

E7- É preciso um reforço na importância da Libras, faltam cursos e, por isso, também faltam 

intérpretes. Assim fica difícil incluir o surdo.  
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Ainda ressaltou que em alguns casos, como o exemplo de consultórios médicos, já 

existem tecnologias para traduzir os sinais produzidos para a Língua Portuguesa. Essa 

realidade, entretanto, ainda está bem distante dos demais ambientes, a exemplo de lojas, 

postos de gasolina e empresas de um modo geral. Resumindo, para o entrevistado E7, falta 

algum esforço maior por parte de autoridades competentes e empresas privadas, para que o 

surdo se sinta totalmente integrado no ambiente de trabalho. 

Após a apresentação dos resultados e discussões, o próximo capítulo visa concluir 

o estudo, por meio da verificação de atendimento quanto aos objetivos específicos. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A presente monografia tratou do turnover ou rotatividade de profissionais com 

deficiência auditiva, tema ainda pouco explorado no meio acadêmico, porém de extrema 

importância, tanto para as empresas quanto para os próprios profissionais surdos. 

Inicialmente, levantou-se um referencial bibliográfico e web bibliográfico sobre a 

teoria. A deficiência auditiva e suas particularidades, bem como a Lei de Cotas e a Gestão da 

Diversidade foram abordadas antes de iniciar o estudo sobre o tema central. A questão da 

rotatividade é pouco explorada na literatura nacional, sendo comum a demonstração do 

conceito e fórmula de um modo genérico, sem uma maior abordagem de sua relevância para a 

Gestão e para os próprios sujeitos. Tendo em vista a relativa escassez de estudos sobre 

turnover, o direcionamento para as pessoas com deficiência torna-se ainda mais incomum.  

O presente estudo, portanto, tem por objetivo geral analisar as causas da 

rotatividade entre os trabalhadores com deficiência auditiva de Fortaleza. Tal objetivo foi 

atingido, por meio da análise categorizada de fatores que podem estar relacionados com as 

causas do turnover entre os profissionais citados.   

O objetivo específico de investigar o relacionamento com os membros não surdos, 

foi alcançado com êxito. Os entrevistados demonstraram ter, de um modo geral, um 

relacionamento cordial com os pares, restringindo-se ao ambiente laboral. O fator 

relacionamento interpessoal, no entanto, não é um fator determinante, de acordo com os 

relatos, para que o profissional com deficiência auditiva seja demitido ou peça desligamento. 

O que se pode notar, no entanto, é um certo incômodo dos entrevistados com a ausência de 

diálogo para com eles. Isso, talvez não seja a causa determinante para que o indivíduo peça o 

desligamento, entretanto, quando somado a outros fatores pode ser decisivo. 

Em relação ao objetivo específico de pesquisar o aspecto da remuneração, notou-

se certa contradição, devido ao fato de que a maioria dos entrevistados assumiu receber 

salários condizentes com o trabalho desenvolvido, no entanto, costumavam aceitar as 

propostas de maior valor financeiro. Em muitos casos, os profissionais sequer avaliavam as 

condições de trabalho na nova oportunidade ou a proximidade com as suas residências, 

preocupavam-se somente com o aspecto salarial e, em muitos casos, acabavam saindo 

novamente da empresa por algum outro fator.  

O objetivo específico de analisar as práticas de desenvolvimento profissional foi 

alcançado e demonstrou ser um aspecto de bastante relevância. Os profissionais com 

deficiência auditiva, não diferente dos demais indivíduos, anseiam por oportunidades de 
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melhorar de vida. Muitos deles, já passaram por uma infância ou juventude difícil, quanto ao 

aspecto econômico ou social e, desse modo, encaram o emprego como uma chance de reverter 

esse passado. Além de mudanças de cargo, os entrevistados buscam, na maioria das vezes por 

reconhecimento de suas qualidades. 

O objetivo específico de pesquisar o aspecto da comunicação com os pares e 

chefias no trabalho está ligado ao que foi estudado no fator relacionamento interpessoal, que 

está descrito no início desta seção. Cabe destacar como adendo a análise da comunicação com 

os gestores. Verificou-se certa distância entre os profissionais e os gestores. Essa situação 

torna-se um fator negativo para a permanência do funcionário com deficiência auditiva na 

empresa, visto que este aspira por feedbacks ou conselhos para conseguir aperfeiçoar suas 

habilidades. 

O último objetivo específico refere-se à averiguação dos fatores relacionados às 

condições de trabalho. Tal objetivo foi atendido com clareza e, teve maior ênfase na ausência 

de profissionais especializados tanto com a Libras, quanto no trato com as diversidades de 

cada um. A não participação em algum evento organizacional por não ter sido informado 

sobre o mesmo é um dos exemplos apontados por um entrevistado que demonstra o quanto a 

organização pode ser responsável pela desmotivação e consequente saída de um funcionário. 

De acordo com as entrevistas, pôde-se constatar que o turnover entre profissionais 

com deficiência auditiva é decorrente não somente de questões pessoais, mas também pela 

ausência de políticas de inclusão mais efetivas. Embora exista a Lei de Cotas para amparar o 

direito de inclusão das PCD’s, ainda há casos de empresas que não cumprem a legislação. Ao 

contrário dessas, algumas organizações cumprem a Lei, entretanto, a fazem somente para 

preencher a cota, sem preocupar-se em desenvolver e reter os talentos desses profissionais. 

Diante dessa realidade, o profissional com deficiência auditiva passa a encarar a 

experiência profissional somente como mais uma assinatura na carteira de trabalho. Caso não 

logre êxito, será fácil sair e encontrar um novo emprego. O mesmo ocorre com algumas 

empresas, que contratam o profissional com deficiência sem uma criteriosa avaliação e, 

posteriormente, caso o funcionário não atenda às expectativas, é simples demiti-lo e realizar 

uma nova contratação. 

Portanto, este estudo visa despertar a atenção para a causa das pessoas com 

deficiência auditiva, por meio da análise do turnover, visto que este, na maioria dos casos, é 

prejudicial para as organizações. O fator fundamental para amenizar essa problemática é a 

cooperação que deve existir entre a empresa e o profissional com deficiência auditiva. Desse 
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modo, cada lado passará a entender os anseios do outro e, assim, haverá maior probabilidade 

de que a relação trabalhista se mantenha por mais tempo. 

Cabe destacar que embora tenha sido delimitado aos trabalhadores com 

deficiência auditiva da cidade de Fortaleza, os indivíduos com outros tipos de deficiência 

também podem estar vivenciando dificuldades de permanência nas organizações. Além disso, 

não somente os residentes em Fortaleza são alvos dessa problemática. Portanto, é preciso que 

esse assunto seja explorado ainda mais, para que tanto as organizações não sejam 

prejudicadas com os índices de turnover desse público quanto os próprios trabalhadores com 

deficiência não sejam estereotipados pela alta rotatividade. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

Sexo: 

❏  feminino      

❏  masculino 

  

Idade: 
  

Grau de escolaridade: 
  

Grau de deficiência auditiva: 

❏  surdez leve 

❏  surdez moderada 

❏   surdez acentuada 

❏  surdez severa 

❏  surdez profunda 

❏  anacusia. 

  

Há quanto tempo está desempregado? 
  

  

1)   Em quantas empresas você já trabalhou? Quanto tempo passou em cada uma delas? 

2)   Na maioria dos casos, foi desligado ou pediu demissão? Nos casos de desligamentos por 

parte da empresa, você ficou sabendo o motivo? 

3)   Você percebia alguma diferença de tratamento do seu gestor com você, em comparação 

aos demais funcionários? Que situações respaldam a sua resposta? 

4)   Como era o relacionamento com os demais colegas de trabalho? Havia a preocupação 

deles em deixar você a par dos acontecimentos da empresa? 

5)   Você conseguiu manter amizades com os pares de trabalho após seu desligamento em 

alguma dessas empresas? 

6)   Em suas experiências profissionais, observou oportunidades de crescimento? 

7)   Você considerava a remuneração condizente com as suas atividades? 

8)   Você percebia uma significativa diferença entre a sua remuneração em comparação aos 

demais profissionais que não possuem deficiência? Se sim, o que você acha dessa 

disparidade? 

9)   Havia atenção por parte da Gestão de Pessoas da empresa com os profissionais com 

deficiência? Tinha algum acompanhamento ou programa específico para esse público? 
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10)   Quais eram os canais de comunicação que a empresa utilizava para deixar você ciente 

das notícias, mudanças e ferramentas organizacionais? 

 


