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RESUMO 

 

O presente trabalho relaciona-se a um tema ainda pouco explorado, tanto no meio acadêmico, 

quanto no mundo corporativo, que é o mercado de trabalho para as pessoas diagnosticadas ou 

que possuem características do Transtorno do Espectro Autista, TEA. Considerando que a 

pesquisa contempla este perfil de profissional e o mercado de trabalho para eles, buscou-se 

entender as práticas de gestão direcionadas para o ingresso e permanência destas pessoas em 

seus empregos. A discussão mostra-se relevante, uma vez que existem poucos estudos 

relacionados a estes profissionais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa onde a abordagem 

metodológica se deu através da análise de conteúdo da Bardin (2016). Os dados da pesquisa 

foram obtidos através de 6 entrevistas, com executivos responsáveis pelos temas de diversidade 

e inclusão das principais empresas, presentes no Brasil, que possuem programas voltados para 

empregar pessoas com TEA. Estes executivos são responsáveis, diretamente, pela contratação, 

pela gestão e pelo desenvolvimento de profissionais diagnosticados com TEA. A pesquisa 

conclui que as intervenções, desde a primeira infância, as intermediações na vida adulta, 

juntamente com a oportunidade de serem contratados em empresas direcionadas a uma cultura 

diversa e inclusiva, facilitam a capacitação, o desenvolvimento e a permanência destes 

profissionais no mercado de trabalho.   

 

Palavras-chave: Autismo. Mercado. Trabalho. Práticas. Gestão. Diversidade. Inclusão. 

 



 

 

ABSTRACT 

 
The present work is related to a theme still little explored both in the academic and in the 

corporate world, which is the job market for people diagnosed with or who have 

characteristics of the Autistic Spectrum Disorder, ASD. Considering that the research 

contemplates this professional profile and the labor market for them, we sought to 

understand the management practices directed towards the entrance and permanence of these 

people in their jobs. The discussion is relevant, since there are few studies related to these 

professionals. This is a qualitative research where the methodological approach used was 

through the content analysis of Bardin (2016). The research data were obtained through 6 

interviews with executives responsible for the diversity and inclusion themes of the main 

companies, present in Brazil, that have programs aimed at employing people with ASD. 

These executives are directly responsible for hiring, managing and developing professionals 

diagnosed with ASD. The research concludes that interventions since early childhood, 

intermediations in adullife, along with the opportunity to be hired by diverse and inclusive 

companies, facilitate the training, development and permanence of these professionals in the 

labor market.   

 

Keywords: Autism. Labor market. Practices. Management. Diversity. Inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Este estudo tem como foco o mercado de trabalho para pessoas diagnosticadas no 

espectro autista, tendo como principal objetivo identificar quais são as práticas de gestão 

direcionadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

 Segundo o National Institute of Neurological Disordes and Stroke (NIH, 2019), o 

autismo, ou Transtorno do Espectro Autista, TEA, é uma deficiência de larga interpretação, 

sem cura, geralmente diagnosticada na infância. Os impactos podem ser nas habilidades sociais, 

na comunicação, nos relacionamentos e na autorregulação do indivíduo. O diagnóstico é dado 

quando comprovado um conjunto de comportamentos que afeta as pessoas de maneiras 

diferentes e em graus variados (Autism Society, 2020). Os autistas classificados como de nível 

1, de alto funcionamento ou portadores da síndrome de Asperger, segundo o NIH, podem 

também apresentar as seguintes características, as quais variam de indivíduo para indivíduo: 

alta concentração, fixação por alguns temas, não se incomodam com rotinas ou constância, 

possuem boa memória e habilidades visuais, e em alguns casos, algumas habilidades podem ser 

avaliadas como acima do normal.  

 Entre os anos de 1940 e 1960, predominaram as explicações psicanalíticas do autismo 

na teoria e nas clínicas psiquiátricas. A partir dos anos sessenta, vem se produzindo um 

deslocamento para explicações biológicas em um contexto geral. Em 1980, o autismo foi 

incluído na rubrica de transtornos abrangentes do desenvolvimento, separando-se 

definitivamente do grupo das psicoses infantis. Já a síndrome de Asperger só foi incluída no 

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) em 1994, em deferência ao 

trabalho de Hans Asperger. Desde então, e mais especificamente no mundo anglo-saxão, as 

compreensões cognitivistas, neurológicas e genéticas do transtorno dominam o campo 

psiquiátrico. É importante sublinhar que nas explicações psicanalíticas do transtorno, o autismo 

era concebido exclusivamente em termos negativos, focalizando na culpa dos pais, os quais 

teriam falhado no estabelecimento das relações precoces, sendo utilizado o termo de “mãe 

geladeira”, usado antigamente para se referir às mães de crianças autistas (ORTEGA, 2008). 

 O autismo também é explicado pelo extreme male brain. Esta teoria baseia-se na ideia 

de que homens e mulheres diferem em aspectos importantes da cognição, e que as diferenças 

não são na qualidade da cognição, e sim, por impactar em distintos graus, sendo estes graus 

chamados de continuum. A teoria propõe que as pessoas portadoras do Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), não importa seu sexo, tendem à sistematização do continnum, isto é, elas podem 

ter o cérebro extremamente masculino (BARON-COHEN, 2003).  
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 A sistematização e a empatia dependem de conjuntos independentes de regiões do 

cérebro humano. São processos fundamentados em nossa neurofisiologia. Isto explica a 

linguagem sendo uma superioridade feminina, e as habilidades espaciais sendo uma 

superioridade masculina. Todos temos habilidades de sistematização e empatia, o ponto é o 

quanto cada um de nós temos. Há diferenças sexuais na mente. Estas diferenças sexuais não 

são somente devido à experiência, mas refletem, também, fatores biológicos inerentes aos seres 

humanos (BARON-COHEN, 2003). Os estudiosos desta teoria explicam o termo “empatia” à 

extremidade feminina do continnum, referindo-se às habilidades sociais, como a capacidade da 

intuição dos estados emocionais dos outros. Já para o lado masculino, prevalece a 

sistematização, como por exemplo, a compreensão de sistemas naturais e técnicos, como 

meteorologia, sistemas de máquinas e computadores.  
   

Sistematizar é o impulso para analisar, explorar e construir um sistema. A maioria das 
pessoas sistematizadoras descobrem intuitivamente como as coisas funcionam, ou 
extraem com facilidade as regras que guiam o comportamento de um sistema, 
podendo prever problemas facilmente, sendo este o perfil de algumas pessoas 
diagnosticadas com TEA de alto funcionamento, ou nível 1 (BARON–COHEN, 2003, 
p. 175-176). 

 

 Mas para as relações sociais, se faz necessário entender o outro, de maneira natural, não 

basta sistematizar. Segundo Baron-Cohen (2003) é necessário empatizar. Usa-se um processo, 

a empatia, para entender o comportamento de um indivíduo e a sistematização para observar e 

concluir sobre todo o resto. Para empatizar precisa-se de algum grau de apego para reconhecer 

que se está interagindo com uma pessoa, não um objeto, mas com uma pessoa com sentimentos, 

cujo sentimentos podem afetar o seu. Esta será uma das características abordadas neste estudo 

e o impacto desta e outras características, quando estamos tratando sobre o ingresso e a 

permanência de pessoas com TEA no mercado de trabalho. 

   
O autismo até os anos 1990 era considerado raro, quatro crianças em cada 10.000 
eram diagnosticadas autistas. A forma severa era a única identificada. Após os anos 
90 alguns cientistas começam a estudar os motivos de crianças com QI, Quociente de 
Inteligência, semelhantes terem comportamentos sociais tão diferenciados e algumas 
delas apresentarem uma ou algumas habilidades em destaque quando comparadas. 
Mesmo aquelas com a comunicação comprometida para a idade, sem desenvolver a 
fala até a idade dita normal para os pediatras, poderiam na infância ser rápidas nos 
cálculos matemáticos, nos cálculos de datas, nos cálculos fatoriais, podendo também 
recitar informações técnicas lidas precocemente, algumas apresentando facilidade no 
aprendizado de línguas estrangeiras, mesmo não desenvolvendo a conversação. É 
comum que estas crianças, à medida em que forem crescendo, com algum estímulo, 
desenvolverem outras habilidades, como o xadrez, habilidades mecânicas, técnicas e 
gosto por regras. Estes sinais começaram a ser notados, pelos estudiosos, como 
evidências de tipos de inteligências diferentes. Os estudos comprovaram, a partir de 
1990, que 25% de crianças autistas possuem inteligência dita como normal, ou até 
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acima da média, sendo estes casos identificados com maior frequência, após estes 
estudos, e nomeados como Casos de Autismo de Alto Funcionamento, se 
distanciando, cada vez mais, de serem percentualmente uma minoria. Na mesma 
década, os pesquisadores também notaram, em seus estudos, um grupo de crianças 
que estavam a apenas um pequeno passo do autismo de Alto Funcionamento. Elas 
começaram a falar no tempo certo, e possuem um QI normal ou alto, mas seu convívio 
social, que começa na escola, se mostra muito difícil, porque elas não conseguem 
fazer amigos, não conseguem se encaixar ou não demonstram interesses em se 
relacionarem com outras pessoas. Sua falta de consciência social pode até resultar em 
deixar, evidentes, alguns hábitos, que podem soar como esquisitos no convívio social, 
sendo caracterizados como a Síndrome de Ásperger ou AS COHEN, 2003, p. 154-
156). 

 

 Colocando estas características lado a lado: o Autismo Clássico, o Autismo de Alto 

Funcionamento e a Síndrome de Ásperger, os estudiosos criaram o chamado Transtorno do 

Espectro Autista ou TEA, por perceberem que se trata de características semelhantes, mas 

diferenciadas pelo grau ou intensidade que compromete cada indivíduo. 

 “O número de casos, aumentou de 4 casos a cada 10.000 crianças na década de 1970 

para 1 caso em cada 200 crianças no início do ano 2000” (BARON-COHEN, 2003, p.155). 

Trata-se de um aumento significativo, atribuído principalmente à consciência maior dos 

familiares e professores, que os acompanham na infância, e ao diagnóstico mais amplo, 

atribuído ao espectro.  Isto explica que para os próximos 5 anos, segundo os especialistas, 

ocorrerá um aumento de 230% do número de jovens, que estão passando para idade adulta, 

diagnosticados com TEA de alto funcionamento. Estes números são apenas dos EUA. Devido 

ao crescimento destes números, e também, com a alteração da Lei para Americanos com 

Deficiência, pode ser que, nos EUA, ocorram melhorias que resultem no crescimento de 

contratações de pessoas com TEA nas empresas, mudando-se até mesmo, a interpretação sobre 

o valor do trabalho destas pessoas no mercado de trabalho, já que ser um portador do Transtorno 

do Espectro Autista, TEA, não impossibilita a inserção no mercado de trabalho. 

  Segundo Coleman e Adams (2018), o Centro de Controle de Doenças dos Estados 

Unidos identificou um aumento em 78% do diagnóstico de autismo em crianças no período de 

2002 a 2008, sendo estas pessoas, atualmente ingressantes no mercado de trabalho americano. 

Os autores também afirmam que o Autismo ainda é um tema pouco explorado no Brasil e em 

muitos outros países, sendo também pouco explorado o mercado de trabalho para estas pessoas 

A fim de preencher esta lacuna teórica, este trabalho tem como objetivo responder a seguinte 

pergunta de pesquisa: Quais são as práticas de gestão direcionadas às pessoas com Transtorno 

do Espectro Autista (TEA), nível 1?   

  Ainda que em 2007 tenha ocorrido um grande marco para alguns países, incluindo o 

Brasil, sobre o mercado de trabalho para pessoas do espectro autista, foi publicada pela ONU 
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(Organização das Nações Unidas) com a aderência por diversos países, a Convenção de Direitos 

das Pessoas com Deficiência (ESPIRITO SANTO, 2014). Esta convenção reconhece direitos e 

abre espaço para a formulação e aprimoramento de políticas associadas à inclusão de autistas 

no mercado de trabalho (LEOPOLDINO, 2015). A rotulação de pessoas do espectro autistas 

como deficientes pode não ser coerente, mas não anula a importância da luta para inclusão de 

autistas no mercado de trabalho. Para os brasileiros, a lei 12.764/2012 traz a Política Nacional 

de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (BRASIL, 2012). 

Não só para as pessoas portadoras de TEA, mas também para pessoas com outras 

deficiências, o cumprimento de cotas pelas empresas não é uma prática determinante para a 

inclusão. A obrigatoriedade do cumprimento de cotas pelas empresas acaba sendo válida para 

proporcionar, sim, maiores chances de inclusão e qualificação profissional que, se bem-feito, 

resultará em oportunidades para que essas pessoas se mostrem capazes. As cotas não dispensam 

a necessidade de políticas públicas e atuação das empresas, com cunho educativo, direcionada 

à transformação do indivíduo e da sociedade para o tema (MARTINS; BICALHO, 2011).  

  Neste trabalho não será investigado o mercado de trabalho para pessoas com TEA a 

partir das exigências legais de cotas nas empresas, mas sim quais são as práticas de gestão 

direcionadas por empresas que contratam pessoas com TEA. Os objetivos específicos são: (i) 

identificar as principais práticas de gestão; (ii) identificar os principais desafios enfrentados; e 

(iii) identificar os principais benefícios de se ter profissionais com TEA nas organizações. 
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2 DIVERSIDADE E A NEURODIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 

 

2.1 Diversidade e Inclusão no Contexto Organizacional 

  

 Segundo o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 2016), 

o Estado tem o dever de garantir às pessoas uma boa qualidade de vida, dignidade, garantir o 

acesso à educação, à habitação, ao transporte, ao trabalho, aos serviços de saúde e entre outros 

direitos fundamentais. 

 Para melhor entendimento das práticas sociais, como aquelas em torno da pessoa com 

deficiência, é importante o entendimento dos conceitos que estão ligados a alguns valores éticos 

sendo fundamentais para o entendimento das práticas sociais. Um maior entendimento dos 

conceitos nos permite uma melhor análise dos programas existentes nas empresas, dos serviços 

e das políticas sociais. Mas antes do entendimento mais profundo de quaisquer conceitos, é 

importante sabermos o que é inclusão. Segundo Sassaki (2003, p. 27): “uma sociedade inclusiva 

significa a construção de uma sociedade que seja realmente para todas as pessoas, 

independentemente de sua cor, idade, gênero, tipo de deficiência e qualquer outro atributo 

pessoal”. 

 Segundo Sassaki (2003), o maior problema decorrente do uso de termos incorretos 

reside no fato de que os conceitos obsoletos, as ideias equivocadas e as informações inexatas 

possam ser, de forma inadvertida, reforçadas e perpetuadas. Tais como: pessoa portadora de 

deficiência, pessoa deficiente, pessoa portadora de necessidades especiais, pessoa especial.  A 

definição da palavra deficiência foi aprovada pela Convenção Internacional para Proteção e 

Promoção dos Direitos e Dignidades das Pessoas com Deficiência (ESPIRITO SANTO, 2014), 

aprovada pela Assembleia Geral da ONU, em 2006, e ratificada, no Brasil, em julho de 2008. 

 No ano de 2018, a Organização das Nações Unidas (ONU) estimou que, ao redor do 

planeta, 1 bilhão de pessoas, ou seja, aproximadamente 15% da população mundial, convive 

com alguma deficiência, que significativamente reduza a sua capacidade de praticar as rotinas 

habituais do dia a dia das grandes cidades, como se locomover e ter acesso aos serviços básicos 

comuns a todos os seres humanos (ONU, 2018). 

 Já no Brasil, segundo resultados obtidos pelo Censo, existem 45,6 milhões de pessoas 

que declararam ter algum tipo de deficiência como: visual, auditiva, motora e mental ou 

intelectual e que isso representa em torno de 23,9% da população brasileira. Levando em 

consideração a população residente no Brasil, 23,9% possuíam pelo menos uma das deficiências 

investigadas que são: visual, auditiva, motora e mental ou intelectual. A deficiência visual 
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indicou a maior ocorrência, atingido cerca de 18,6% da população brasileira. Em seguida, está 

a deficiência motora, acometendo em torno 7% da população, seguida da pela deficiência 

auditiva, em 5,10% e da pela deficiência mental ou intelectual, em 1,40% (IBGE, 2021). 

 Não são recentes as discussões quanto à temática da inclusão da pessoa com deficiência 

na sociedade por meio do mercado de trabalho, mas sabe-se que ainda há um longo caminho 

para se conquistar um cenário adequado. São colocados, em prática, poucos investimentos 

públicos para o desenvolvimento humano aplicado a estes profissionais, a plena inclusão ao 

ambiente laboral da empresa contratante, a promoção da liberdade no local de trabalho, a 

progressão de carreira e a equidade salarial, em mesmo nível dos demais colegas que não 

possuem uma aparente limitação. Nota-se que estão ganhando força discursos e elementos que 

fazem as organizações refletirem quanto ao diferencial que possam obter, no mercado, ao 

abrirem as portas para inclusão de pessoas com alguma deficiência, seja por força da busca por 

inovação, ou pela simples busca por aceitação social, procurando incrementar seus quadros 

funcionais com pessoas que colaborem com a percepção de ambientes plurais, alavancando a 

diversidade e a inclusão (SASSAKI, 2003). 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (IBDEE, 2019), o tema 

inclusão está em expansão mundialmente no âmbito das corporações, que estão dedicadas na 

criação de políticas sobre o tema que vêm sendo adotadas, visando a supressão das 

discriminações e equidade nas condições de trabalho. Estas iniciativas já vêm apresentando 

resultados, mesmo não sendo na velocidade desejada.  

 Há reações positivas de algumas empresas no mundo. Os investidores modernos vêm 

exigindo que as empresas implementem políticas de inclusão, como um condicionante para 

entrada nos negócios. Algumas empresas podem ser questionadas pelos seus investidores, se 

percebida a ausência de iniciativas de inclusão, ou ações morosas para apoio e ação ao tema. 

Percebe-se um maior engajamento de algumas empresas pela maior representatividade da 

diversidade na força laboral, sendo um fator positivo para a competitividade ao longo prazo 

(IBDEE, 2019). 

 Cada vez mais se comprova que o reconhecimento da importância da diversidade não é 

uma escolha que pode ser feita em um futuro distante, e sim, uma necessidade que tem que ser 

prioritária no processo de gestão e tomada de decisão das organizações.  As diferenças, sejam 

demográficas, profissionais, unidas a criatividade e ao pensar diferente geram inovação e fazem 

com que as organizações cresçam em exposição positiva da marca, podendo resultar em uma 

maior captação de investidores (IBDEE, 2019). 
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 Em todo o mundo, podemos afirmar que as empresas estão em diferentes níveis de 

maturidade na gestão da diversidade, e isso não é ruim, pois demonstra que, o assunto vem 

sendo debatido e algumas empresas mais engajadas no tema Diversidade tornam-se modelos de 

atuação para as outras. O desafio é assegurar que as organizações, que já possuem este tema em 

suas pautas, continuem a se aperfeiçoar e pôr em prática as ações (IBDEE, 2019). 

 Já aquelas não atuantes, seja por questões meramente políticas, ou econômicas, que 

comecem a considerar o tema como uma das estratégias de seus negócios (MICHETTI, 2017). 

 

2.2 A Neurodiversidade no Contexto das Organizações 

  

 Ao se falar de Diversidade, a Neurodiversidade pode ser considerada como um novo 

pilar.  

 A palavra Neurodiversidade é uma palavra nova, surgiu oficialmente há poucos anos, 

através da socióloga Judy Singer, portadora da Síndrome de Asperger, foi uma das primeiras 

pessoas a escrever sobre o tema. Singer (2016) relata que em 1998 contribuiu com um capítulo 

do livro publicado pela Universidade de UK intitulado: “Por que você não pode ser normal uma 

vez na sua vida? De um “problema sem nome” para a emergência de uma nova categoria de 

diferença.” Ela defende que todos nós somos habitantes neurodiversos em nosso planeta porque 

não há duas mentes neste mundo que possam ser exatamente iguais. Segundo Singer ao falar 

sobre dislexia, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, espectro autista, deficiências 

intelectuais, transtornos emocionais e comportamentais são comuns as incertezas sobre quando 

os comportamentos humanos de base neurológica podem ser ditos normais ou patologias. 

Embora a definição da palavra Neurodiversidade continue a evoluir, a maioria concorda que se 

refere ao conceito de que todos estamos conectados de maneira diferente. Singer (2016) defende 

que algumas pessoas podem ser introvertidas, extrovertidas, disléxicas ou mesmo autistas e que 

estas características são essenciais para a espécie humana, assim como a biodiversidade é 

essencial para o planeta. 

 Percebe-se atualmente, ao se pesquisar em websites sobre Neurodiversidade, que é 

muito comum encontrarmos grupos que utilizam a palavra para o reconhecimento dos 

chamados neuroatípicos. Os chamados neuroatípicos englobam: Transtorno do Espectro 

Autista, Deficiências de Aprendizagem, Deficiências de Comportamento, Dislexia, Dispraxia, 

TDAH, discalculia e Síndrome de Tourette. Há conteúdos informativos voltados para a 

explicação dos transtornos, conteúdo para esclarecimento sobre os direitos destes cidadãos e 
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para a aceitação da sociedade, alguns conteúdos podem ter o propósito de militância (BRIZEA, 

2019). 

 Segundo Brizea (2019), nota-se ainda um estágio inicial da neurodiversidade nas 

empresas. Há muito o que se fazer para que possamos falar na existência da inclusão para 

neurodiversos. Precisamos de mais entendimento e disseminação do assunto, mas cada vez 

mais, fica evidente que estas pessoas não podem ser esquecidas no mercado de trabalho e, nesse 

contexto, cada vez mais empresas estão começando a reconhecer que uma força de trabalho 

neurodiversa pode trazer uma perspectiva diferente, trazendo atributos positivos, como 

criatividade, pensamento lateral, alternativas de mudança no local de trabalho, experiências e 

pontos de vista diferentes, podendo resultar em vantagem competitiva. 
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3 O MERCADO DE TRABALHO PARA AS PESSOAS DO ESPECTRO AUTISTA 

 

3.1 O que Dizem Alguns Estudos 

  

 Ainda que existam percepções residuais sobre a deficiência entre os cidadãos, podemos 

postular que as pessoas com deficiência podem realizar quase qualquer tipo de trabalho e, se as 

adaptações necessárias fossem disponibilizadas no local de trabalho, a maioria das pessoas com 

deficiência seriam produtivas. No entanto, suas taxas de emprego são mais baixas do que as de 

pessoas sem deficiência (OMS, 2012). 

 Segundo a ONU (2018), no mundo há um bilhão de pessoas com deficiência e destas, 

785 milhões têm idade para trabalhar; porém só 26,9% possuem um emprego. De acordo com 

Leopoldino (2015), no Brasil ocorreram avanços recentes na inclusão de autistas, tanto no 

ensino médio, quanto na Faculdade, trata-se do resultado do aumento dos diagnósticos na 

infância, principalmente para as famílias que possuem possibilidades financeiras para dar 

acesso, logo na primeira infância, às terapias que proporcionam tanto as melhoras cognitivas, 

como o convívio social.  Estes diagnósticos com acessos às terapias, logo cedo, podem ser 

fatores positivos para incentivar a abertura de programas de algumas empresas para 

profissionais com TEA. Atualmente, há empresas que reconhecem como pontos positivos 

algumas características e habilidades do espectro, como por exemplo, habilidades com 

informática, robótica desenvolvimento de sistemas complexos, e análise de dados.  

 

3.2 As Principais Barreiras 

  

 Neste subcapítulo, trataremos das principais barreiras para as pessoas com transtorno do 

espectro autista durante seu ingresso no mercado de trabalho e para se manterem empregados. 

Habilitar as pessoas com TEA para o trabalho, para que tenham sucesso e satisfação 

com seus empregos é algo necessário (HENSEL, 2017; KATZ; DEJAK; GAL, 2015). A 

inclusão de pessoas do espectro autista no mercado de trabalho não se trata de exploração. O 

objetivo maior deve ser proporcionar autonomia a estas pessoas. É justo que coloquem em 

prática suas competências, e que consigam viver uma vida sem barreiras e com qualidade 

(LEOPOLDINO, 2015). O maior desafio, muitas vezes encarado como um problema para as 

pessoas com TEA, é conseguir ser contratado em um emprego, e dar continuidade por médio 

ou longo prazo. Apenas uma pequena porcentagem das pessoas com TEA possuem um 

emprego, independentemente do nível de escolaridade e das qualificações da pessoa. As 
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habilidades sociais podem ser um dos problemas, os comportamentos repetitivos e a 

comunicação não verbal. Lembrando que o espectro é muito amplo, nem todos possuem todas 

as características (CONE, 2018; HENSEL, 2017).   

 Para Baron-Cohen (2003), muitos adultos diagnosticados com TEA, especificamente 

Síndrome de Asperger, AS, têm passado por muitos empregos, e têm tido dificuldades sociais 

que levaram a desentendimentos com colegas e chefias, resultando em pedido de demissão ou 

demissão por decisão do empregador. O trabalho da pessoa com TEA, muitas vezes, é 

considerado tecnicamente muito bom, realizado com todo cuidado e análise aprofundada, mas 

eles podem carregar a dificuldade de obter uma promoção ao longo de suas carreiras porque 

suas habilidades para falar em público, realizar apresentações e ter o convívio com outras 

pessoas corporativamente pode se mostrar limitado. Katz, Dejak e Gal (2015) indicam que os 

sintomas comportamentais e os atrasos de fala melhoram com as interferências terapêuticas, 

mas as questões voltadas à qualidade de vida como: ter um emprego perto do que almejam, 

conquistar a independência total, obter suporte social significativo e saúde mental são 

obstáculos presentes e persistentes, porque as terapias que dão suporte ao dia a dia destas 

pessoas necessitam ser permanentes, com intensidade desde a infância, dando a sequência 

adequada na vida adulta. A falta de conhecimento, começando pelo diagnóstico, barreiras 

financeiras e sociais, muitas vezes, impedem que os tratamentos terapêuticos ocorram.  

 As pesquisas de Coleman e Adams (2018), sobre os desafios dos jovens com TEA para 

ingressarem no mercado de trabalho, mostram que 59% das pessoas dizem que passar nas 

entrevistas é o maior desafio encontrado, 39% dizem que não sabem para qual posição de 

trabalho devem aplicar, 22% não sabem, ainda, o que querem fazer, 22% têm dificuldades para 

procurar trabalho, e 28% não têm transporte próprio ou têm dificuldades para se locomover, 

motivo pelo qual não procuram por trabalho. Os problemas com as entrevistas podem ser, 

também, resultantes das dificuldades de comunicação e de sociabilidade que os adultos com 

TEA apresentam. As dúvidas relacionadas a que trabalho aplicar, e qual o tipo de trabalho que 

eles querem fazer podem estar associadas às barreiras sociais, porque implicam na exposição 

pessoal, nos relacionamentos, na formação de laços de amizade ou parcerias com colegas de 

trabalho. Já os problemas com transportes podem estar relacionados à dificuldade de adaptação 

nos transportes públicos e privados e as limitações financeiras das pessoas com TEA, embora 

este tema teria que ser mais bem estudado para que fosse feita uma boa correlação. A outra 

barreira citada refere-se à experiência de trabalho e indica que 42% dos Jovens Adultos com 

TEA nunca trabalharam no período entre a high school e os 20 anos de idade, o que explica, 
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também, a marginalização social, por dificuldades na comunicação e nos relacionamentos, 

relatada frequentemente por pessoas com TEA quando divulgam seu diagnóstico.  

 Mas infelizmente na pesquisa do Dr. Matthew Lerner, 2018 apud CONE (2018) foi 

possível observar que muitas áreas de Recursos Humanos não sabem o que esperar do trabalho 

de pessoas com TEA. A insatisfação com as opções de trabalho oferecidas nas empresas para 

as pessoas com TEA é algo destacado por Coleman e Adams (2018). Os autores mostram que 

parte das pessoas com TEA empregadas falam que gostariam de trabalhar em um trabalho real, 

não como aprendizes de tarefas, gostariam de trabalhar mais horas, com salários mais altos e 

funções reais. Na pesquisa, ainda é apontado que as pessoas com TEA sentem falta de serviços 

de suporte e treinamento, comuns nas empresas e oferecidos para as pessoas típicas. Elas 

ressaltam que estes serviços de treinamento ou suporte poderiam ser direcionados, também, 

para os profissionais com TEA, como por exemplo: Avaliações Vocacionais, Avaliações 

Psicológicas, Avaliação de suas Capacidades Funcionais, Treinamentos apropriados para o 

desempenho da função escolhida e Serviços de Reabilitação Vocacional.  

 Muitas outras pesquisas sobre as questões enfrentadas pelas pessoas com TEA no 

mercado de trabalho vêm surgindo. Em outra pesquisa do Dr. Matthew Lerner (2016 Apud 

CONE, 2018) foi perguntado para adultos com TEA nos Estados Unidos, Suécia e Austrália 

sobre o interesse de trabalho, satisfação e frustração de obterem e de se manterem em um 

emprego. Dr. Lerner deixa claro que seu objetivo naquele trabalho era não apenas falar sobre 

as pessoas com autismo, mas ouvi-las.  

 Os desafios específicos enfrentados por adultos com TEA, no contexto de procura de 

emprego são muito variados. Eles podem incluir a compreensão de tarefas consideradas 

complexas para eles, dificuldades de concentração, mudanças constantes de procedimentos e 

rotinas, respostas às situações inesperadas, dificuldades na administração de múltiplas tarefas, 

comunicação e convívio com colegas de trabalho, interação social diversa, gerenciamento de 

sensibilidades sensoriais no local de trabalho. Se algumas destas dificuldades foram de grau 

extremo para o profissional, significa que alguns tipos de trabalho, provavelmente, serão 

inadequados para a pessoa com TEA. Por exemplo, algumas pessoas com TEA podem não lidar 

bem em empregos que exijam processamento imediato e rápido de solicitações, ou de 

demandas, como um caixa, um cozinheiro, um garçom ou uma recepcionista. Pode ser também 

que ambientes movimentados ou barulhentos, como restaurantes, fábricas e atendimento em 

fast food apresentem, para eles, uma difícil adaptação e um grande sofrimento (BALDWIN; 

COSTLEY, WARREN, 2014). 
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 O risco destes profissionais com TEA deixarem ou perderem seus empregos é alto, 

principalmente, os que possuem um alto nível de escolaridade, quando comparados com a 

população em geral. Em uma pesquisa realizada na Austrália (ABS, 2014), com trabalhadores 

de modo geral, comprova-se que os altos níveis de escolaridade são favoráveis ao mercado de 

trabalho, resultando em aumentos salariais ao longo da vida e uma probabilidade maior de 

desemprego, um maior acesso à treinamentos e uma maior satisfação no trabalho, isto para as 

pessoas sem nenhuma deficiência. Infelizmente, para os profissionais portadores de TEA não é 

assim. Este estudo, na realidade, traz evidências de subemprego e mal emprego para os adultos 

com TEA, especificamente para aqueles sem a identificação com uma função, e com uma 

educação, que pode ser chamada de excessiva comparada com o grupo que participou da 

amostra: 45% dos adultos pesquisados neste estudo estavam trabalhando em empregos, onde 

poderiam ser identificados como superqualificados para a função, considerados nas subseções 

do trabalho, e expostos a um maior risco de saúde no trabalho. Neste estudo nota-se que o 

número de pessoas que trabalham em cargos gerencias é muito pequeno, apesar de ser um fato 

as pessoas com TEA de auto funcionamento na Austrália serem intelectualmente capazes, e 

educacionalmente, bem qualificados. Eles aparecem na pesquisa, assim como os idosos, na 

classificação de sub-representações nas organizações. Boas oportunidades de emprego e os 

avanços na carreira, mesmo com ótima formação educacional, dificilmente chegam para estas 

pessoas. Como já se constatou em estudos anteriores, os adultos com TEA tendem a evoluir 

históricos de trabalhos desiguais, incluindo períodos de desemprego e subemprego, levando a 

um ciclo vicioso e os colocando repetidamente no nível de iniciação, apesar de manterem 

registros impressionantes de realização educacional. Seria importante realizar um estudo para 

saber se o excesso de educação é um problema predominante para adultos com TEA de alto 

funcionamento ou para outros grupos como mulheres, negros, diferentes raças e opções sexuais 

(BALDWIN; COSTLEY; WARREN, 2014).  

 A opinião do grupo que participou da pesquisa na Austrália é de que seus locais de 

trabalho estão falhando em não fornecerem acomodações e ajustes apropriados para suas 

necessidades. Isto explica a maior representação de adultos com TEA em empregos de meio 

período e temporários, embora hoje o trabalho em tempo parcial possa ser voltado, também, ao 

estilo de vida, ou até mesmo, a uma estratégia de enfrentamento ao problema.  

 Uma alta proporção de empregos informais são oferecidos para as pessoas com TEA, 

na Austrália, principalmente nos setores de varejo e hotelaria, o que pode criar, para os mais 

jovens, uma ansiedade e um desconforto. Para alguns entrevistados, a satisfação de se ter um 

emprego não é só no sentido monetário. A questão dos ganhos não se apresenta fortemente, nas 
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reflexões dos participantes, sobre o que contribui para uma experiência profissional satisfatória 

ou insatisfatória. As pessoas com TEA, assim como muitas outras, na maioria, veem no 

trabalho, uma oportunidade de aplicarem seus conhecimentos, habilidades e interesses, de uma 

forma que se gere dependência a eles e que os valorizem mais.  

 O estudo realizado por Baldwin, Costley e Warren (2014) chama a atenção à diversidade 

de ocupações exercidas por adultos com TEA, e serve como mais um alerta contra a 

estereotipagem das habilidades e dos interesses deste grupo. Os autores trazem alguns exemplos 

das sensações expostas por profissionais com TEA, que foram entrevistados na Austrália em 

relação ao mercado de trabalho para eles. As positivas são: “Me fez lidar com muitas pessoas, 

aprendi muito”; “Posso escolher um aprendizado profissional que melhora minha compreensão 

de como os humanos pensam e se comportam”; “Ser capaz de me expressar através de minhas 

forças”; e “Sinto que estou conseguindo algo e estou estimulado então não estou deprimido”. 

Já as negativas são: “Não estou conseguindo usar meu diploma de formação em neurociência”; 

“Eu não estou recebendo o que deveria pela minha perícia”; “Não gosto que as pessoas pensem 

que sou uma secretária e não reconheçam que possuo uma mente científica”; e “Muito do que 

eu fiz não me desafia mentalmente de forma alguma”.  

 É comum a discriminação ocorrer no ingresso do profissional com TEA no mercado de 

trabalho, principalmente se estiver em idade mais avançada que seus pares, isto acaba sendo 

mais comum no TEA, do que em outras deficiências, devido às oportunidades ao longo da vida. 

Portanto o acompanhamento e planejamento desde a infância, passando pela adolescência e 

vida adulta são considerados caminhos facilitadores para uma melhor experiência na carreia. A 

iniciação no mercado de trabalho, ainda quando jovem em programas de estágios, programas 

de jovem aprendiz, etc. podem ser benéficos para as suas carreiras, porque alguns indivíduos 

com TEA podem passar a vida em luta com o social para percepção, interação e 

relacionamentos. A prática guiada, desde o início da carreira, pode ser benéfica se bem 

direcionada, garantindo um aprendizado de forma adequada e eficaz na percepção e resposta 

aos ambientes de trabalho (VAN WIEREN; REID; MCMAHON, 2008). 

 É muito importante que se maximize esforços direcionados para os superiores das 

organizações no geral , na tentativa de levar conhecimento sobre o entendimento e articulação 

do ambiente de trabalho, dos  padrões, normativos de comportamento e de comunicação com o 

profissional com TEA, ou seja, educar o empregador para entender como os indivíduos com 

TEA podem ter dificuldades em cumprirem alguns padrões; ajudando os empregadores a 

disseminar aos seus funcionários como terem respostas adequadas e não discriminatórias em 

relação aos profissionais com TEA (VAN WIEREN; REID; MCMAHON, 2008). 
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3.3 A Revelação do Diagnóstico 

  

 A revelação do diagnóstico segundo O’Connor, Burke e Rooney (2020) pode trazer 

mais de um resultado sobre suas prováveis repercussões sociais, motivo que muitas vezes os 

faz pensar em participar ou não de programas de capacitação direcionados a pessoas com TEA. 

Segundo a literatura sobre doença mental, os rótulos aumentam o preconceito. No entanto, os 

efeitos sociais positivos da revelação do diagnóstico de TEA não são universais, por exemplo, 

relatam que a adição de rótulos, como Transtorno de Asperger, não afetou o desejo de distância 

social, por pessoas típicas, de uma pessoa com déficits sociais.  Assim, as repercussões sociais 

da divulgação do diagnóstico de TEA no trabalho podem ser inconclusivas. A exclusão social 

de uma pessoa com traços de TEA pode ser igual ao desconforto subjetivo de pessoas 

neurotípicas interagindo com pessoas com TEA. Os autores falam que a decisão sobre a 

divulgação do diagnóstico no local de trabalho pode ter perspectivas conflitantes: pode fazer 

com que mantenham o emprego, mas pode aumentar a discriminação e restringir oportunidades.  

 Sempre ocorrerão dúvidas, se o profissional com TEA não souber o quanto seus pares 

e superiores conhecem sobre o assunto, embora em dois estudos sobre a desaprovação no 

ambiente de trabalho das características das pessoas com TEA, constatou-se que a revelação do 

diagnóstico promete respostas significativas mais positivas do que a não revelação. Os 

participantes desta pesquisa, que sabiam do diagnóstico de seus colegas de trabalho, 

explicitaram respostas como: empolgação, entusiasmo e orgulho. Os participantes valorizaram 

a oportunidade de se envolverem com pessoas diagnosticadas com TEA. Por isto, defende-se 

que compreender as consequências interpessoais da divulgação diagnóstica, em um ambiente 

de trabalho, é necessária para identificar e remediar as barreiras à inclusão e ao 

desenvolvimento profissional, sendo de suma importância que existam critérios para orientar 

os pares, gestores, capacitar o profissional e divulgar o diagnóstico destes profissionais, 

avaliando o momento mais propício, seja antes ou depois do ingresso do profissional na 

empresa. Na pesquisa sobre Discriminação no Ambiente de Trabalho realizada com os cidadãos 

da União Europeia (COMISSÃO EUROPEIA, 2019), uma percentagem esmagadora de 84% 

das pessoas entrevistadas no estudo, entre os cidadãos da UE, afirma que não teriam problemas 

e se sentiriam à vontade com um colega com deficiência ao compartilharem o mesmo ambiente 

de trabalho. De todos os países pesquisados, a Romênia relatou a menor porcentagem de 

pessoas que se sentiriam confortáveis trabalhando com uma pessoa com deficiência (60%), logo 

a maior porcentagem de pessoas que se sentiria desconfortáveis compartilhando o mesmo 

ambiente com uma pessoa com deficiência (18%). Esta mesma pesquisa conclui que a 
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deficiência e a aparência física geral, incluindo a idade estão em terceiro lugar no ranking de 

fatores de desvantagem no emprego (48%). Nota-se, após a pesquisa, que quanto maior o nível 

de informação da população, menos desconfortáveis se sentem em compartilhar o mesmo local 

de trabalho com pessoas com alguma deficiência. Mesmo após estes resultados, 57% dos 

cidadãos da União Europeia consideram que são feitos esforços para promover a diversidade 

no mercado de trabalho para pessoas com alguma deficiência (BRIZEA, 2019). 

 Em pesquisa realizada por Gie (2018) indicou a importância de se ter alguns amigos 

de confiança no trabalho, embora as oportunidades de conversar com eles fossem limitadas. 

Geralmente, os entrevistados dependiam do apoio da família para poderem desenvolver um 

diálogo e muitas vezes, levavam os problemas do trabalho para casa. Isso demonstra a 

importância dos grupos de apoio, onde eles podem compartilhar suas frustações com os colegas, 

como também da convivência, que os fazem se sentirem conectados com o grupo. 

 

3.4 Diferenciais no Mercado de Trabalho 
  

 Neste subcapítulo, trataremos das principais características que podem ser vistas 

como diferenciais no mercado de trabalho para pessoas com TEA. 

 As pessoas com TEA podem desenvolver qualificações importantes para muitas 

funções que estão em alta no mundo moderno, sendo difícil em alguns casos de serem 

encontradas em profissionais da área de Tecnologia da Informação, que não possuem 

características do espectro, ou ditos normais (CONE, 2018). 

 Pessoas com TEA têm uma inclinação para trabalhar com sistemas de computador e 

podem ser consideradas diferenciadas e com facilidade de adaptação a sistemas de computação, 

matemática ou atividades de programação. Pessoas autistas e aqueles com Asperger são mais 

propensas a obter pontuações mais altas em inteligência musical, pois são mais atentas aos 

detalhes e têm habilidades visuais-espaciais mais aprimoradas do que outras pessoas. De acordo 

com um analista de dados da SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte), com diagnóstico de 

autismo, as pessoas com espectro autista têm um conjunto de habilidades diversas e se mostram 

muito habilidosas em uma ampla gama de campos (ELIAS, 2017). Além das habilidades 

técnicas, algumas pessoas com TEA são colaboradores pontuais, dedicados, leais e possuem a 

comunicação mais direta e mais eficaz para algumas funções, levando-se em consideração que 

muitas pessoas com TEA não entendem linguagem pesada, sofisticada e complicada. Os 

benefícios da contratação de um autista podem ser dos mais variados, incluindo a possibilidade 

de cobrir algumas vagas de difícil preenchimento entre quaisquer candidatos, estando ou não 
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no espectro, alguns exemplos são: teste de software, suporte ao cliente e testes de falhas de 

produtos, e até difíceis linguagem de programação (BRIZEA, 2019). 

 Vale ressaltar que existem empregos em que alguns adultos com TEA podem 

funcionar extremamente bem, mesmo fora do ramo da Tecnologia. Notavelmente, aqueles que 

exigem pensamento visual, processamento sistemático de informações ou habilidades técnicas 

precisas, como por exemplo, arquiteto, bibliotecário, programador etc. Mas ao mencionar estas 

profissões ou funções, deve-se ter cuidado para não estereotipar. Uma pessoa com TEA pode 

possuir inúmeros outros interesses profissionais e ser capacitado para tal. Existem estudos que 

comprovam que adultos com TEA podem ser empregados em uma gama de funções, incluindo 

aquelas menos intuitivas para o que popularmente se diz ser capaz a mente autista. Eles podem, 

sim, ocupar funções como vendas, artes criativas ou até mesmo, serem militares (MÜLLLER 

et al., 2003; STUART-HAMILTON et al., 2009 apud BALDWIN; COSTLEY; WARREN, 

2014).  

 Alguns dados confirmam, como já mencionado acima, que os adultos com TEA 

apresentam muitas características exemplares como funcionários, tais como: honestidade, 

eficiência, precisão, consistência, baixo absenteísmo, mas podem possuir desinteresses por 

questões políticas e dos relacionamentos no ambiente de trabalho (MÜLLLER et al., 2003; 

HAGNER; COONEY, 2005; HILLIER et al., 2007 apud BALDWIN; COSTLEY; WARREN, 

2014). 

 Estão surgindo investimentos em estudos, originados principalmente por duas grandes 

empresas do ramo de TI, instaladas no Brasil, referente às adaptações no ambiente de trabalho 

para que os profissionais com TEA possam ter ambiente e suporte ao trabalho adequados. 

Estudos realizados por estas empresas mostram que o desempenho das pessoas autistas em 

certos empregos excede o de seus colegas de trabalho sem autismo; assim, a empresa 

demonstrou que incluir essa força de trabalho inexplorada possibilitou-lhe desfrutar de uma 

mistura única de talentos fornecidos por essas pessoas orientada para detalhes, regras, lógica e 

com um pensamento independente (MAHONEY, 2017). 

 A Auticon, empresa alemã, que possui um percentual significativo de profissionais 

diagnosticados com TEA, destaca como pontos fortes de seus colaboradores: atenção aos 

detalhes, maneira sistemática de trabalhar, análise fundamentada na lógica, reconhecimento de 

padrões, detecção de erros e concentração sustentável para atividades rotineiras. A habilidade 

de descobrir padrões em grandes quantidades de dados, com menor esforço torna os consultores 

autistas solucionadores de problemas e profissionais inovadores (AUTICON, 2021). 
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4 AS PRÁTICAS DE GESTÃO PARA COLABORADORES COM TEA 

 

4.1 As Principais Práticas de Gestão  

  

 Segundo Brizea (2019), quando se fala em recrutamento, contratação, treinamento e 

desenvolvimento de pessoas com TEA, temos que partir do entendimento de que cada pessoa é 

diferente e, como tal, podem ser necessárias várias adaptações ao local de trabalho.  

 As pessoas com TEA, que estão empregadas e possuem acompanhamento com 

avaliações de competências periódicas, possuem resultados psicológicos positivos, constatados 

em relatórios de profissionais da saúde que os acompanham, principalmente focados em 

mudanças de qualidade de vida. Vem crescendo o número de pessoas diagnosticadas com 

autismo e vem crescendo as oportunidades para tornar estas pessoas mais independentes, 

principalmente, aqueles que são diagnosticados precocemente e que possuem acesso a terapias 

de qualidade (KATZ; DEJAK; GAL, 2015).  

 Na pesquisa de Coleman e Adams (2018), foi relatado que 5% dos participantes que 

tiveram acesso, durante toda a vida, à vários tipos de suporte de reabilitação, desde a escola até 

a Reabilitação Vocacional durante a faculdade e, após a formação, estão tendo resultados 

positivos. Um exemplo citado pelos autores é a universidade do Arizona, onde foi criado o 

chamado Subcomitê de Força Tarefa para Serviços aos Adultos com TEA, custeado pelo 

Governo do Arizona, onde são realizados lançamentos de programas e pesquisas para auxiliar 

estas pessoas. Uma das principais recomendações do programa foi incluir, no ambiente de 

trabalho, uma pessoa que entenda do assunto e que possa explicar para as outras pessoas as 

habilidades da pessoa com TEA e as suas dificuldades, pois elas variam de indivíduo para 

indivíduo. Esta pessoa poderá ajudá-los, ainda, nas questões sociais do dia a dia do trabalho.   

 Segundo Cone (2018), pesquisas sobre treinamento aplicadas nas equipes que lidam 

com os assuntos de Recursos Humanos tiveram como resultados a necessidade de agirem 

proporcionando aos profissionais com TEA: suporte vocacional, treinamentos, construção de 

estratégias de integração, exploração dos pontos fortes destes profissionais e treinamento das 

pessoas da organização em como lidar com estes profissionais no dia a dia do trabalho. A 

mentoria interna é outra opção bastante valorizada na literatura e defendida por pesquisadores 

do tema. A pesquisa revela a importância do treinamento e a identificação das vocações e 

habilidades, focando em suas fortalezas, seus pontos de melhoria e suas dificuldades, e enfatiza 

que estas pessoas possuem habilidades muito diferentes entre elas. Estes treinamentos e 
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identificações facilitam o entendimento de qual é a melhor posição ou função que pode se 

mostrar mais equilibrada e mais positiva para estes profissionais. 

 Com foco na inclusão, a SAP teve que examinar, cuidadosamente, suas práticas de 

contratação e gestão, analisando onde candidatos com TEA e outros funcionários poderiam 

enfrentar dificuldades. A empresa está ciente de que contratar uma pessoa com TEA é apenas 

o primeiro passo no processo de criação de um ambiente de trabalho acolhedor para 

funcionários neurodivergentes, já que os gerentes podem precisar ajustar algumas de suas 

práticas, para que todos se sintam mais confortáveis no ambiente de trabalho. 

 Um exemplo de prática de gestão, especificamente no recrutamento, vem da SAP 

(2017), a empresa substituiu as entrevistas formais para admissão por workshops de descoberta, 

para realização do recrutamento. Partindo da ideia de que o uso de métodos tradicionais 

dificulta a avaliação de pessoas no espectro do autismo, a SAP exige que os candidatos 

preencham um questionário para inserir seus interesses e experiências fora do trabalho, em vez 

do processo tradicional de enviar currículos e participar de entrevistas padrões. Após as análises 

das candidaturas, os candidatos que cumpriram com os requisitos são convidados para um 

workshop de descoberta dentro da empresa, que consiste na realização do maior número de 

tarefas possível, sendo todas as atividades concebidas com o objetivo de criar um ambiente 

propício para cada um dos candidatos. Desta forma, o foco muda das habilidades gerais de 

comunicação e socialização para os atributos e competências específicas, necessárias para a 

realização do trabalho. Este processo permite que a empresa saiba a maneira pela qual os 

candidatos, em potencial, resolvem problemas e se comunicam no contexto do trabalho. Um 

outro detalhe importante é que os gerentes de contratação não estão presentes durante os 

workshops de recrutamento, o que permite que os candidatos passem um dia trabalhando em 

um projeto sem qualquer pressão. Ao final de um workshop, os responsáveis pelas áreas 

recebem os perfis de cada candidato antes de estabelecerem qualquer contato para conversarem 

sobre os resultados e próximos passos.  

 Os indicadores de acompanhamento do programa Autismo no Trabalho da SAP 

registraram 90% de retenção das contratações das pessoas com TEA, um dos fatores que 

resultou esta retenção foi a criação de um sistema de apoio a esses colaboradores, que se 

materializa pela presença de mentores, sempre que necessário, e principalmente, pela 

possibilidade dos integrantes do programa compartilharem experiências. Nota-se que existe um 

conjunto de práticas que podem ser aplicadas a todos os colaboradores, principalmente, para 

àqueles com TEA, beneficiando a todos com orientações claras, garantia de gestão, sem 

sobrecarga de trabalhos, e oferta de um ambiente de trabalho benéfico e livre de distrações, 
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fazendo com que os funcionários canalizem as funções, onde possam se destacar, ao invés de 

desenvolverem um trabalho contínuo com funções pouco adequadas aos seus perfis (BRIZEA, 

2019). 

 Já a Auticon, outro bom exemplo de gestão, oferece a seus consultores um ambiente 

amigável, adaptado com o suporte de coaches profissionais, que atuam no sentido de 

harmonizar a relação do consultor com seus companheiros de equipe e clientes, promovendo 

uma maior harmonia e um maior desempenho nas funções (AUTICON, 2021). 

 Foram notados bons resultados no chamado trabalho apoiado para pessoas com TEA. 

Este método enfatiza o treinamento de habilidades profissionais em ambiente real somado ao 

treinamento em ambiente simulado. Para realização dos testes, foram divididos 3 grupos: o 

primeiro grupo com treinamento no ambiente de trabalho por apenas 4 horas, o segundo grupo 

em um ambiente simulado também por 4 horas, e o terceiro grupo realizou parte do treinamento 

em ambiente simulado por 4 horas, e parte no ambiente de trabalho também por 4 horas, mas 

que ao final, somou um período integral de dedicação.  Os resultados indicaram que o local de 

trabalho mais o treinamento de simulação resultou em um maior nível de aquisição de 

habilidade mais rápida do que o treinamento apenas no local de trabalho ou apenas simulado. 

Mas antes de se ter certeza deste resultado, uma quantidade considerável de pesquisas 

comportamentais com foco em treinamento e convívio social foram feitas com base em 

simulações. Exemplo: simulação da rotina de um fast food, incluindo a movimentação de 

clientes internos e externos da loja com acontecimentos diversos. Estas simulações visam a 

observação do estímulo às respostas, adaptação ao local de trabalho, convívio com superiores 

e pares, posteriores orientações individualizadas e exploração de habilidades ainda não 

identificadas. São feitas orientações, também, de forma generalizada, promovendo o 

entendimento entre generalizações e reduzindo a necessidade de acompanhamento 

individualizado ou a presença de um coach. O treinamento simulado pode permitir testes de 

instrução que favorecem a diminuição do tempo gasto no trabalho real para pessoas com TEA.  

(LATTIMORE; PARSONS; REID, 2006) 

 Segundo Van Wieren, Reid e Mcmahon (2008), a área de Recursos Humanos das 

organizações privadas, ou qualquer outro departamento que apoie a inclusão de pessoas com 

TEA no mercado de trabalho, precisam entender que um sistema de abordagem ecológica é 

especialmente necessário para ajudar indivíduos com TEA a se manterem empregados em um 

ambiente tão competitivo. Este sistema chamado de Abordagem Ecológica, segundo 

Bronfenbrenner (1996), idealizador desta teoria, defende que as pesquisas, em desenvolvimento 

humano, sejam realizadas no ambiente em que os seres humanos vivem. O autor enfatiza a 
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importância do contexto ambiental, dos processos, da perspectiva temporal e das características 

pessoais para o desenvolvimento de características de resiliência. A pessoa em 

desenvolvimento está em interação bidirecional, dinâmica e constante com o ambiente.  

 O emprego apoiado com modelos positivos de suporte comportamental pode ser 

particularmente valioso, ajudando indivíduos com TEA em seus ambientes de trabalho, para 

que ocorram adaptações entre o indivíduo, seus superiores, seus pares e vice-versa. Afinal, 

sabe-se que indivíduos com TEA podem alcançar sucesso no emprego e podem ser altamente 

importantes para os seus empregadores, se eles receberem apoios vocacionais apropriados. 

Esses apoios vocacionais devem incluir sofisticação e adaptação independentemente de 

avaliações, contando com a participação, tanto do indivíduo, quanto dos superiores e pares na 

adaptação às rotinas, aos treinamento e ao suporte (VAN WIEREN; REID; MCMAHON, 

2008). 

 

4.2 Quem Emprega Atualmente? 
 

Pessoas neuroatípicas, como as com autismo, dispraxia ou dislexia, começaram a 

aparecer nas listas das empresas; agora existem empresas como SAP, Microsoft, IBM, 

JPMorgan Chase & Co., Hewlett Packard Entreprise, Banco Itaú e outras, que patrocinam 

programas para trazer talentos neurodiversos para a força de trabalho. 

 Empresas como Microsoft, SAP, Willis Towers Watson, Hewlett Packard Enterprise 

(HPE) e a Ford examinaram suas práticas de recursos humanos, para melhor acessar e acomodar 

talentos neurodiversos. A Microsoft até tem sua própria Neurodiversidade na força de trabalho 

de alta tecnologia de conferência. As empresas estão começando a reconhecer e a celebrar a 

necessidade de uma força de trabalho neurodiversa. Foi feito um estudo para demonstrar os 

pontos fortes de um subconjunto de força de trabalho e dificuldades de aprendizagem. O 

programa da HPE colocou mais de 30 indivíduos dentro deste neurodiverso subconjunto em 

funções de software de teste no Departamento de Serviços da Austrália, e este subconjunto foi 

considerado 30% mais produtivo do que os colegas sem deficiência. A Força de Defesa de Israel 

tem uma Divisão de Inteligência Visual, que emprega muitos indivíduos com autismo como 

analistas de imagem, e até recruta alunos do ensino médio, que possuem fortes habilidades 

visuais e atenção aos detalhes. Esses são aqueles que, de outra forma, receberiam uma carta de 

dispensa para participar do Exército Israelense, devido à sua deficiência (NELSON, 2018).  

 O JPMorgan Chase & Co, banco de investimento multinacional americano e holding 

de serviços financeiros, após analisar a necessidade permanente de funcionários com talentos 
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diferenciados, especialmente em áreas relacionadas à tecnologia, se concentrou em empregar 

pessoas autistas, considerando-as como um pool de talentos inexplorado. 

 A partir dessa ideia, a empresa lançou uma iniciativa denominada Autismo no 

Trabalho, um programa voltado para a contratação de pessoas com espectro autista, e que 

contratou mais de 30 pessoas com transtornos do espectro autista, prevendo a contratação de 

várias centenas dessas pessoas nos próximos anos (MAHONEY, 2017).  

 A empresa Auticon surgiu no ano de 2011, na Alemanha, recebendo subsídios e apoio 

comercial, ainda em 2011 e 2012, do Social Impact Lab, um hub social de empresas financiado 

pela SAP (AUTICON, 2021) Ela atua nas áreas de Tecnologia da Informação e Compliance. A 

empresa destacou-se por apresentar, como diferencial, a oferta de serviços de consultoria e 

desenvolvimento, cujos especialistas eram pessoas do Transtorno do Espectro do Autismo. 

 Hoje em dia, percebe-se um interesse maior dos empregadores pelos profissionais 

com TEA, justamente porque começam a perceber as vantagens dessa abordagem. Por exemplo, 

a Auticon é uma empresa de consultoria de TI, que contrata exclusivamente pessoas com TEA; 

a empresa acredita, firmemente, que os adultos autistas costumam ter habilidades cognitivas 

extraordinárias, mas muitos deles têm problemas para encontrar ou manter um emprego normal 

devido às habilidades sociais. 

 Segundo Brizea (2019), relatos da Auticon confirmam que a empresa teve um 

crescimento significativo tanto do seu lucro, quanto da força de trabalho, definindo uma grande 

ação de recrutamento e retenção de pessoas com TEA, na Alemanha, como sua prioridade. 

 Nota-se, segundo dados dos pesquisadores, que os números de casos de TEA vêm 

crescendo, e aos poucos, empresas e sociedade vêm falando e entendendo mais sobre o mercado 

de trabalho para as pessoas portadoras do TEA, também no Brasil (MELO, 2016).   

 Algumas empresas pretendem ir além do processo tradicional de entrevista, através de 

inúmeras parcerias com organizações que são mais experientes no trabalho com pessoas com 

transtornos do espectro autista, a fim de encontrar colaboradores de alta qualificação. Além 

disso, trabalham, em conjunto com os gerentes seniores da empresa, para identificarem as 

posições mais adequadas para adultos com TEA. Um apoio especializado é muito importante 

para que seja fornecido um ambiente de trabalho inclusivo para esses funcionários, o que os 

auxilia em se desenvolverem e se destacarem. Nesse sentido, o analista da empresa, que lida 

com a garantia da qualidade do trabalho, afirma que seu maior atributo é avaliar as situações e 

propor as melhores soluções para ajudar essas pessoas a tornarem mais organizadas e eficientes 

(MAHONEY, 2017). 
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 O sucesso empresarial e de inclusão da Auticon seria atribuído a que fatores? Uma 

possível explicação seria o fato da empresa implementar, de forma intuitiva e integrada, 

processos de inclusão de autistas descritos por Leopoldino e Coelho (2017). Deste modo, a 

empresa conseguiu atuar sem intermediários, selecionando mão de obra mais capacitada e 

aproveitando os diferenciais associados ao autismo, de forma mais eficiente. A empresa criou 

não só uma rede de firmas contratantes, como sua gerência com eficiência. Ela controla o 

trabalho dos colaboradores com a ajuda dos coaches, dos gerentes de projetos, e dos gerentes 

da tecnologia da informação. 

 

  



33 
 

 

5 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, será apresentada a metodologia utilizada para este estudo, que tem como 

propósito responder à pergunta de pesquisa que busca o entendimento sobre quais são as 

práticas de gestão direcionadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Assim como em qualquer investigação científica, segundo Boni e Quaresma (2005), o 

ponto de partida deve se basear em um levantamento de dados. Num segundo momento, deve 

ser realizada uma observação dos fatos ou fenômenos, com a finalidade de se obter maiores 

informações, e num terceiro momento, pessoas capazes de fornecer informações úteis sobre o 

tema devem ser contatadas. 

 

5.1 Pesquisa Qualitativa  

 

Trata-se de uma técnica qualitativa, com o objetivo de desenvolver um tema a partir de 

dados coletados, que segundo Creswell (2007), o pesquisador constrói através de fundamentos 

com base, principalmente, em cenários de experiências individuais, sociais, historicamente 

construídas ou em perspectivas participatórias, ou seja, políticas, orientadas para a questão, 

colaborativas ou orientadas para a mudança. Podendo utilizar, também, investigação das 

narrativas, fenomenologia, etnografias, estudos baseados em teoria, ou estudo de teoria baseada 

na realidade.    

Nesta pesquisa, será adotado o método indutivo que, segundo Gil (2008), nos permite 

aprofundar sobre um tema explicando um fenômeno real, trabalhando com descrições, 

comparações e interpretações, sendo mais participativa e menos controlável, podendo o 

pesquisador direcionar o rumo conforme suas intenções. Não se tem o intuito de encontrar, 

nesta pesquisa, os melhores meios para capacitar e manter as pessoas com TEA empregadas, 

mas sim, compreender quais são as práticas de gestão direcionadas a estas pessoas. 

 Há, segundo Creswell (2007), estratégias mais específicas de investigação na pesquisa 

qualitativa, que se concentram na coleta, na análise e na comunicação de dados, fluindo durante 

todo o processo de pesquisa. São elas: Análise de Conteúdo, Fenomenologia, Estudo de Caso, 

Teoria Baseada e Etnografia. Para este estudo foi escolhida a Análise de Conteúdo. 
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5.2 Análise de Conteúdo 

Segundo Bardin (2016) a estratégia de Análise de Conteúdo pode ser feita sem que 

tenhamos uma orientação para a produção de resultados, usa o esforço de interpretação, 

oscilando entre dois polos: da objetividade e da subjetividade. Tendo os seguintes objetivos: 1) 

a superação da incerteza “o que eu julgo ver na mensagem estará lá efetivamente contido, 

podendo esta visão muito pessoal ser partilhada por outros? Por outras palavras, será a minha 

leitura válida e generalizável?” 2) o enriquecimento da leitura: se já existe um olhar imediato, 

espontâneo, poderá uma leitura atenta aumentar a sua produtividade e importância. A 

descoberta de conteúdos e de estruturas que confirmam ou não o que se procura demonstrar ou 

pelo esclarecimento de elementos que a priori não estavam claros.   
Em uma definição mais clara, a autora explica a análise de conteúdo como: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 
(BARDIN, 2016, p. 48). 

 

  Como a contratação de profissionais portadores de TEA nas empresas trata-se de uma 

situação nova, e  ainda complexa no mercado de trabalho, verificou-se que a Análise de 

Conteúdo se torna apropriada para, conforme Bardin (2016): a) enriquecer a tentativa 

exploratória aumentando a possibilidade de mais descobertas sobre o assunto; e b) pode ter uma 

função de administração de prova, onde podem surgir afirmações provisórias, servindo de 

diretrizes, apelando para o método de análise sistemática para serem verificadas no sentido de 

uma confirmação ou não.  

Segundo Bardin (2016), é possível utilizar diferentes técnicas na análise de conteúdo, 

que constituem três grupos: (i) a análise temática, que visa elementos específicos das 

mensagens, abrange a análise categorial e a análise de avaliação; (ii) a análise formal, que incide 

sobre as formas e encadeamento do discurso, abrange a análise de enunciação e a análise de 

expressão; e (iii) a análise estrutural, que se volta para aspectos subjacentes e implícitos da 

mensagem, abrange a análise das relações e a análise do discurso. 

 

 

5.3 Análise Temática 
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 A análise temática é a mais antiga; na prática e a mais utilizada. Coloca-se em prática o 

desmembramento do texto, fruto da pesquisa, em unidades, em categorias, segundo 

reagrupamentos analógicos. Entre as diferentes possibilidades de categorização, a investigação 

dos temas, ou análise temática, é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos e 

simples. Essa análise se divide em 3 fases cronológicas: (i) pré-análise; (ii) exploração do 

material e tratamento dos resultados (codificação); e (iii) inferência e interpretação.  

 A pré-análise precede a preparação e a organização do material para a efetivação da fase 

posterior, que é a exploração dele, momento em que será realizada a codificação e categorização 

dos dados levantados na entrevista. Na codificação os dados brutos, são tratados através de 

recortes, agregações e enumerações e transformam-se em uma representação do conteúdo capaz 

de esclarecer, ao pesquisador, as características do texto, que podem servir de índices. Nessa 

fase, são selecionadas as unidades de registro, que são definidas pela autora como a unidade de 

significação codificada e corresponde ao segmento de conteúdo considerado unidade de base, 

visando à categorização e a contagem da frequência que o assunto aparece no material da 

entrevista. Para a realização da categorização, segundo Bardin (2016), cinco critérios devem 

ser seguidos: (i) exclusão mútua: elementos de uma categoria devem ser exclusivos a ela; (ii) 

homogeneidade: o princípio que guiou a elaboração de uma categoria deve estar presente em 

todas as unidades de registro que a constituem; (iii) pertinência: as categorias elaboradas devem 

refletir as intenções da pesquisa e articular-se aos seus objetivos; (iv) objetividade e fidelidade 

da categorização aos documentos submetidos à análise; e (v) produtividade: as categorias 

devem fornecer resultados férteis ao trabalho.  

 

5.4 Entrevista semiestruturada  
  

 Segundo Manzini (2012), a literatura apresenta três tipos clássicos de entrevistas: a 

entrevista semiestruturada, a entrevista não estruturada, e a entrevista estruturada. As 

indicações para um ou outro tipo de entrevista dependem, principalmente, do objetivo da 

pesquisa, do número de participantes que estão disponíveis para participar da coleta.  

 Neste trabalho, optou-se por um roteiro de perguntas abertas, ou seja, a entrevista 

semiestruturada porque, segundo Manzini (2012), ela é indicada para estudar um fenômeno 

com uma população específica: grupo de empresários, executivos, professores, médicos etc. Há 

flexibilidade na sequência da apresentação das perguntas ao entrevistado, e o entrevistador pode 

realizar perguntas complementares, para entender melhor o fenômeno em pauta.  
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 Serão entrevistados 6 gestores de 5 organizações, que possuem programas direcionados 

a pessoas com TEA. Sendo uma criadora de softwares de gestão de empresas, uma instituição 

líder mundial em serviços financeiros, uma instituição financeira brasileira de grande porte e 

uma empresa líder global em serviços de auditoria e consultoria. Adicionalmente, serão 

entrevistados 2 gestores de uma ONG global, que tem por finalidade a inclusão destas pessoas 

no mercado de trabalho.  

 Todos os nomes citados são pseudônimos para garantir o anonimato dos envolvidos e 

das pessoas citadas por eles. 

 

5.5 Roteiro de entrevistas 

   

  Foram estruturados dois questionários com perguntas semelhantes. Um deles foi 

direcionado à ONG, que realiza a preparação e a intermediação entre as empresas que possuem 

o programa de inclusão de pessoas com TEA, com os profissionais com TEA, que desejam 

ingressar no mercado de trabalho, que se encontra no APÊNDICE A deste trabalho. O outro 

questionário foi direcionado às empresas de TI e instituições financeiras, que contratam pessoas 

com TEA, encontrado no APÊNDICE B deste estudo.   
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6 ANÁLISE DE DADOS 

 Serão abordadas, neste capítulo, as análises dos dados obtidas nas entrevistas dos 6 

executivos, responsáveis pelos programas de contratação de pessoas com TEA, em empresas 

nacionais e multinacionais com presença no Brasil. A apresentação das informações obtidas nas 

entrevistas será apresentada de forma evolutiva, de acordo com a teoria fundamentada. Em 

todas as entrevistas, foi perguntado sobre o histórico profissional dos entrevistados, a motivação 

em lidarem com o tema, e o conhecimento sobre o assunto, mas logo após, iniciamos as 

questões focadas na temática do Mercado de Trabalho para pessoas com TEA e nas Práticas de 

Gestão.  Ao término destes relatos, foi importante sabermos como a cultura destas empresas 

impactaram no desenvolvimento dos programas para contratação e desenvolvimento destes 

profissionais. 

 

6.1 O perfil dos executivos entrevistados 
  

 Esta primeira seção tem como objetivo informar o perfil dos executivos entrevistados. 

Todos são gestores, gerentes ou diretores, que estão ou já estiveram envolvidos com o assunto 

da inclusão de profissionais com TEA no mercado de trabalho.  

 Dos seis executivos entrevistados, quatro são psicólogos, uma é economista e uma é 

formada em Ciências da Computação.   

 Com relação aos executivos que estão à frente da empresa A, que atua na preparação 

dos jovens com TEA para ingresso no mercado de trabalho, ambos possuem forte preparação e 

vivência em diversas áreas ligadas à Psicologia e análise comportamental, tais como: Psicologia 

Comportamental, Psicologia Cognitivo Comportamental, Transtornos Mentais, MBA em 

Gestão de Pessoas, Autismo, Neuropsicologia, Psicologia Hospitalar e mestrado em Psicologia. 

 Na empresa B, o executivo é um psicólogo, que trabalha com diversidade desde antes 

de formado e tem contato com o tema há mais de 20 anos. Ele fez carreira, primeiro, em 

Educação, coordenando trabalhos voluntários, que abarcavam educação inclusiva. O 

voluntariado acontecia em comunidades, que apresentavam diversos tipos de desafios, 

incluindo, também, raça e gênero. O executivo ministra treinamentos e aulas sempre nas 

temáticas de diversidade, especialmente, de pessoas com deficiência, uma temática que sempre 

foi muito intensa e presente em sua vida. 

 A executiva da empresa C é psicóloga formada. Estudou na faculdade aquele autismo 

mais comprometido, muito voltado ao estudo de crianças. O seu conhecimento, como psicóloga 
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formada há muitos anos, era o do autismo severo. Ela já tinha ouvido falar da Síndrome de 

Asperger através, da Parreira (2011) que é autista, e que escreveu um livro que a fez conectar 

muito mais com o tema. Depois, com a empresa C patrocinando o conhecimento dos 

funcionários no tema, ela ficou cada vez mais engajada e motivada, sendo uma das referências 

no mundo corporativo brasileiro sobre o tema. 

 Já com relação à empresa D, trata-se de uma executiva formada em Ciências da 

Computação, com pós-graduação em Engenharia de Software, com experiência em grandes 

empresas do ramo de TI. Atualmente, é executiva de uma instituição financeira, uma das 

principais lideranças em serviços financeiros mundiais. Ela é responsável pela área de 

Arquitetura de Sistemas, e sempre recebeu muito bem os profissionais autistas em sua área, 

sendo uma das referências no programa em sua instituição.  

 A executiva da empresa E é formada em Economia, com mestrado em Administração 

de Empresas. Está há nove meses na empresa, sendo a líder responsável pelas áreas de 

Diversidade e Inclusão, e líder da área de Responsabilidade Social Corporativa para Argentina, 

Brasil, Chile, Uruguai e Paraguai. Ela convive com essa agenda de diversidade e inclusão há 

mais ou menos dez anos. Começou a se envolver quando trabalhava em uma indústria química, 

onde liderava a network de mulheres. Foi gerente de produto, depois diretora de supply chain, 

levando a network de mulheres, então se aproximou do assunto, se apaixonou pelos temas, e 

ficou com vontade de trabalhar com diversidade. Durante 6 anos, trabalhou na ONU Mulheres, 

que é a entidade das Nações Unidas para o empoderamento das mulheres. Falava com muitas 

empresas. Sua meta era trazer, cada vez mais, empresas para essa agenda, para que elas 

realmente assumissem o compromisso e progredissem. Com isso, conviveu com muitas 

empresas, e geralmente seus pontos focais nessas empresas eram pessoas que cuidavam de 

diversidade e inclusão de uma forma mais ampla, não só da pauta de mulheres. Na Empresa E, 

no Brasil, há cinco áreas de trabalho: mulheres, mulheres em tecnologia, pessoas com 

deficiência, pessoas LGBTQIA+ e pessoas negras. Esses têm sido os pilares oficiais de 

diversidade e inclusão na empresa E. A empresa está nesse caminho de pessoas com deficiência 

há mais de 10 anos. 

 Todos são profundos conhecedores em seus temas de atuação, e além disto, possuem 

experiência, vivência e paixão pelos temas de diversidade e inclusão. Nas entrevistas, nota-se 

que esta atribuição, focada nas pessoas com TEA, além de ser desafiador para todos eles, 

desperta um compromisso humano e social, que traz um complemento especial para suas 

carreiras. 
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 Quadro 1 – Perfil dos Entrevistados 

 
  Fonte: O Autor 

 

6.2 O que é o Autismo para estes executivos?  

  

 Será de grande importância nesta seção transcrever o que os executivos entrevistados 

pensam sobre o autismo, visto ser um assunto pouco conhecido no meio corporativo.  

 Para alguns dos entrevistados, principalmente os psicólogos, fica difícil desvincular o 

TEA do conceitual, do DSM-5, da CID, porque pensam o autismo como um conjunto de 

características que forma um diagnóstico. Neste conjunto de características, eles encontram 

universos muito diferentes em cada profissional, o que explica a amplitude do espectro: tem 

aquele conjunto de características de impacto da interação na comunicação, de padrões 

repetitivos, que não é algo linear, não é um binário, as características são amplas e 

diversificadas. É como conhecer uma pessoa, como ela é, como ela age, o que ela precisa, quais 

são as suas fortalezas, quais gaps precisa superar e que tipo de apoio necessita no momento, 

etc. Então acaba sendo sempre uma experiência única, assim como conhecer qualquer outro 

profissional que não possua nenhum diagnóstico. 

 Para o Fernando, a maioria destes profissionais são pessoas um pouco mais sistemáticas, 

com um pouco mais de manias, mas ao mesmo tempo, menciona que se você já conviveu com 

alguém no espectro, seja no trabalho, grupo de amigos ou família, é algo natural, nada 

complicado. O aprendizado da lógica da outra pessoa tem que ser feito constantemente, seja na 

família ou no ambiente de trabalho, só assim, conseguimos conviver bem no coletivo. Este 

executivo entende que há muito mais preconceitos do que dificuldades em se conviver com 

alguém com TEA. 

 Já a executiva da empresa D, a Isabela, relata que quando foram lhe apresentar o 

programa, ela tinha um preconceito sobre o que era autismo, porque não sabia nada sobre o 
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tema. Mas hoje, após participar ativamente do programa promovido na empresa em que 

trabalha, ela relata que é necessário desmistificar este tema no mercado de trabalho. Ela relata 

que se deve mostrar o potencial que essas pessoas têm e o quanto elas podem ajudar as 

empresas.  

 
Eu senti na pele essa diferença do antes e depois de trabalhar com pessoas com TEA, 
é muito diferente. O mercado não enxerga ainda essa capacidade por uma visão e um 
preconceito que se tem. Quando as meninas da consultoria chegaram para mim para 
fazermos entrevistas, e estávamos esperando os candidatos, eu tinha a mesma visão 
do mercado, de que se tratava de pessoas que iriam me dar trabalho (Isabela, empresa 
D). 
 

 Um outro executivo, o Thomas da empresa B, vê muita diversidade entre as pessoas 

com TEA. Para ele, as manifestações que o autismo traz também são muito diferentes. Na 

opinião dele, é muito importante a educação inclusiva, sabe-se que não ocorre em todas as 

escolas, mas começando pelo entendimento dos educadores, é muito importante, porque quebra 

um pouco daquele preconceito que a maioria das pessoas têm de que a pessoa com TEA é 

aquela que grita, e que tem crises.  

 
Existem variações de graus (leve, moderada, severa), e a estimulação precoce é 
fundamental. A forma de a família lidar e ajudar a criança a ir entendendo a sua 
condição, ser estimulada para a educação, para o foco, tudo isso faz uma diferença 
enorme quando ela, na vida adulta, vai procurar uma oportunidade de emprego, ganhar 
autonomia etc. (Thomas, empresa B). 

  

 Todos os entrevistados mencionaram que as pessoas, principalmente nas empresas, 

acabam ouvindo falar mais sobre a Síndrome de Asperger, até então pouco conhecida, mas que 

de uns anos para cá, já está mais visível, por conta de uma empregabilidade maior entre essas 

pessoas, e por algumas séries e filmes, que falam de alguma forma sobre o tema.  

 Thomas, da empresa B, relata: “Temos que aprender a lidar com essa variedade de 

características na mesma pessoa, algumas vão ter hiperatividade, outras serão mais calmas, 

falarão pouco, terão hiperfoco. Isso é o que vem na minha cabeça quando imagino uma pessoa 

com TEA”. 

  Isabela, da empresa D, quando pensa na palavra autismo o que vem primeiro em sua 

mente é uma pessoa com um grande diferencial, com um talento. Ela afirma: “É algo que as 

pessoas ainda não descobriram, e eu digo que elas estão perdendo tempo e oportunidade, porque 

eles são extremamente talentosos, fazem entregas muito boas, com muita qualidade. Eu digo 

que as pessoas estão perdendo esse talento por não enxergarem o artista”.  

 



41 
 

 

Quando a gente vai trazer uma pessoa com autismo, a gente percebe que a maioria, 
embora não seja uma regra, não olha nos olhos, não sabe se vender. Não só pelas 
inabilidades de comunicação, mas pela humildade que eles têm. Eles não dizem “eu 
sou ótimo em inglês”, por exemplo, mesmo sendo. Nossa empresa provoca a 
exposição deles de uma forma muito cuidadosa e brilhante (Mercedes, empresa C). 

  

 A maioria dos gestores falam sobre a costumeira criação de estereótipos, como por 

exemplo: são gênios. Chegarão à empresa uma espécie de gênios para resolver todos os 

problemas. Achar que as pessoas com TEA de grau leve são gênios, que têm QI acima da média 

acaba gerando outro estereótipo, que pode dificultar a vida profissional desta pessoa. Eles 

explicam que muitas vezes essa questão de intitularem estas pessoas como gênios é quase uma 

negação do autismo, tanto nas empresas, quanto nas famílias.   

 
No começo da minha carreira na empresa A, uma colega ficava brava comigo, porque 
eu chegava nas empresas e dizia: “a gente tem o José, o José pegou um processo que 
demorava 4horas para rodar num software, e ele, com a genialidade dele, com a forma 
diferente dele, reduziu isso para 15 minutos, então a empresa vai faturar R$25 milhões 
em 5 anos (Fernando, empresa A). 

   

 Executivo da empresa A, Fernando diz que isso aconteceu, mesmo, com José e acontece 

com outros jovens com TEA, eles têm uns 10 exemplos parecidos. Mas reconhece que como o 

mercado de trabalho não entende muito sobre o assunto, não se pode falar isto de forma 

generalizada, porque se cria um outro estereótipo, e se causa um grande problema. O que pode 

acontecer, seguindo-se com este estereótipo, é conseguir incluir este profissional no mercado 

de trabalho, capacitá-lo, mas a expectativa do gestor não pode começar errada. Muitos 

profissionais com TA vão render e entregar na média das outras pessoas ou em algumas 

situações, abaixo da média. 

 Ter o entendimento do que é o TEA, a amplitude do espectro, suas características, seus 

impactos, os diversos nomes relacionados, tais como: Autismo, Autismo de grau leve, Autismo 

de nível 1, Síndrome de Asperger, etc. é o primeiro grande desafio deste tema no ambiente de 

trabalho, porque na sociedade, de modo geral, é um tema novo. Não precisaremos retroagir 

muito, nos anos 90, ao se falar sobre autismo, somente os casos mais severos eram associados 

ao diagnóstico. 

 De forma geral, o autismo, para os executivos, está atrelado às características de um 

indivíduo. Dependendo de onde este indivíduo se encontra no espectro do transtorno, que é 

muito amplo, ele pode desempenhar atividades relacionadas a uma profissão, se desenvolver e 

ter sua independência. Existirão barreiras internas e externas, com as quais este indivíduo e seus 
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familiares irão se deparar no seu processo de evolução, principalmente, pelo desconhecimento 

do tema pela maioria das pessoas. 

 

6.3 Dados sobre o mercado de trabalho brasileiro para pessoas com TEA 

 

 Nesta parte do trabalho, serão relatadas as percepções dos executivos entrevistados 

referentes ao mercado de trabalho brasileiro para pessoas com TEA. No caso das 

multinacionais, alguns dos executivos fizeram comparações com os países da matriz de suas 

empresas. Trata-se de percepções pessoais com base e na vivência de cada um com o tema. Não 

são dados oficiais. 

 Ao compararmos o Brasil com os EUA, a executiva da empresa A, Gabriela, afirma que 

ainda estamos no início da trajetória, e que ainda estamos longe de ter a maturidade adequada 

na contratação de pessoas com TEA, ou com outras deficiências. Ressalta que aqui no Brasil, 

muitas grandes empresas, até mesmo aquelas que possuem um discurso muito focado na 

diversidade e inclusão, não têm nem tocado no assunto do TEA. No Brasil, pode-se dizer que 

não estamos nem na metade do caminho, mas o ponto positivo é que pelo menos, já estamos 

iniciando uma conscientização, mesmo que de forma lenta. Há frentes importantes que já 

entendem um pouco sobre como serão os desafios para este tipo de inclusão, ainda que não 

tenham vivenciado todos os obstáculos. A Gabriela conclui que ainda há um longo caminho 

para que o mercado de trabalho para pessoas com TEA funcione bem aqui, no Brasil. 

 A empresa B possui 87 mil funcionários e pode ser considerada, no geral, como uma 

empresa com grande representatividade no mercado de trabalho brasileiro. Thomas, executivo 

desta empresa que foi entrevistado, afirma que não há dados do percentual de pessoas com TEA 

no mercado de trabalho brasileiro. A empresa B possui uma fatia relevante da população 

brasileira economicamente ativa, desse número, ela consegue mapear, por exemplo, o 

percentual aproximado de jovens ou adultos, por faixa etária, que estão cursando o ensino 

superior ou que já concluíram a faculdade, justamente por terem um universo razoável de 

classes sociais brasileiras que integram esta empresa. Mas não consegue estimar, através de 

suas amostras, quantas pessoas diagnosticadas com TEA estão no mercado de trabalho, ou até 

mesmo, dentro da empresa. Fora do programa, algumas pessoas não se declaram com TEA. No 

programa da empresa B, existiam 17 pessoas, até a data desta entrevista.  

 
Esse dado, qual percentual de pessoas com TEA temos empregadas no Brasil, isto 
ninguém sabe. Talvez os próximos censos consigam aprimorar e obter um número 
que consigamos ter um horizonte. Quando tivermos este número teremos um 
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parâmetro para entendermos o espaço que temos para continuar a crescer com o 
programa e aprimorá-lo cada vez mais. Eu acho que temos muito espaço sim (Thomas, 
empresa B). 

  

 Aqui no Brasil, além do censo, que temos a esperança de trazer os números oficiais, em 

termos de volume, existem duas trajetórias que irão nos dar um norte: a primeira é a descoberta 

do diagnóstico pelas próprias pessoas que têm TEA; a segunda, é que as empresas abram 

espaços para que os colaboradores, que possuem características do espectro, ou que já o estão 

diagnosticados, têm consciência, disso, mas não se autodeclararam ainda, possam fazê-lo, com 

todo o apoio possível.     

 A executiva, Gabriela, da empresa A, relata que uma das empresas pioneiras no tema, 

aqui no Brasil, que possui um programa mais maduro para contratação e inclusão de pessoas 

com TEA, afirma que o programa foi crescendo e ganhando força através da conscientização 

para gestores e funcionários. Uma ação importante foi a abertura de espaço especial para pais 

que têm filhos com TEA, ou com outras deficiências, e assim, de forma coletiva, foram se 

ajudando na disseminação de conhecimento.   

 Embora não tenhamos, ainda, os dados do Censo Demográfico Brasileiro incluindo as 

pessoas com TEA, os dados da OMS estimam que 2 milhões de brasileiros sejam autistas. 

(ONTIVEROS, 2021). Esta imprecisão prejudica tanto a conscientização da população sobre o 

tema, quanto o desenvolvimento de políticas públicas. Mas através das entrevistas realizadas, 

notou-se que algumas empresas tomaram suas medidas para apoio e disseminação da 

conscientização sobre o tema, mesmo que de forma isolada, e com a ausência de dados oficiais 

estatísticos sobre o TEA no Brasil.  

 

6.3.1 A Adoção de Cotas  

  

 Antes de darmos início aos demais temas, é importante discorrermos sobre a adoção de 

cotas nas empresas para profissionais com TEA, como também, o que foi relatado pelos 

executivos entrevistados que adotam, ou não, o sistema de cotas em suas empresas, para 

inclusão de pessoas com TEA, no mercado de trabalho. 

 A Lei de cotas, para alguns entrevistados, foi fundamental para o avanço das 

contratações de pessoas com TEA. Foi mencionado que o Autismo, até alguns anos atrás, não 

era entendido claramente, nem como doença, nem como deficiência. Ele não entrava na Lei de 

Cotas até recentemente. Depois da Convenção da ONU sobre deficiência psicossocial, foi 

entendido que o autismo poderia ser enquadrado como deficiência, e a partir daí, um autista 
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poderia usufruir de todos os direitos de uma pessoa com deficiência. Isso inaugurou uma nova 

fase, foi um marco fundamental para a mudança de olhar de algumas empresas para a questão 

do autismo. Tornou-se uma descoberta, principalmente, do TEA leve ou Síndrome de Asperger. 

Começou-se a reconhecer que muitos deles podem realizar entregas de altíssima qualidade.  

 A legislação brasileira de cotas tem 30 anos, mas muitas empresas nunca aderiram e 

algumas, devido ao porte, foram obrigadas a aderir. Existem muitas multinacionais com 

presença no Brasil que, mesmo antes das cotas, já possuíam políticas para contratação de 

pessoas com diversos tipos de deficiência. Algumas já possuem programas bem estruturados, 

há mais de dez anos. A Mercedes, executiva da empresa C, afirma que o Brasil tem um 

arcabouço jurídico muito bom.  

 
Legalmente falando, somos excelentes em inclusão, só falta fazer valer todos os 
elementos que a lei já determinou […] No mundo, não há mais que dez anos, já havia 
algumas instituições que se dedicavam à inclusão da pessoa com deficiência, sendo 
uma destas deficiências o TEA. A Empresa A é uma delas. Trata-se de uma empresa 
dinamarquesa que tem este papel da inclusão de pessoas com TEA, sempre com foco 
na qualidade. Eles estão presentes em vários países. Sendo um dos seus papéis 
suportar os diversos parceiros com muita informação sobre o tema como fizeram 
conosco (Mercedes, empresa C). 

 

 A empresa E, por exemplo, já teve cursos de inglês para surdos, e cursos para 

alfabetizados em libras entenderem melhor a estrutura do português. Algumas já possuíam 

programas de capacitação para essas pessoas poderem ser contratadas.  

 
Sempre fizemos um trabalho grande para pessoas com deficiência, mas o histórico se 
concentrou muito na questão da deficiência auditiva e na deficiência audiovisual. Já 
nessa questão das deficiências mentais e intelectuais, há um tempo as pessoas com 
TEA ficavam de fora da legislação de cotas (Rosa, empresa E). 

  

 A empresa C, uma das mais atuantes no mercado na inclusão de pessoas com TEA, 

afirma que, na verdade, o seu programa para contratação de pessoas com TEA nunca teve 

ligação com cotas. Mas ao saberem que essas pessoas entravam na lei de cotas brasileira, então 

tinha muito mais sinergia para dar mais força ao programa. Dentro dos cinco pilares de 

diversidade da empresa, o programa para esses profissionais não se refere a eles como pessoas 

com deficiência, mas sim, pessoas com capacidades diferentes (differently abled people).  

 
Como o programa nasceu na Alemanha, que não tem nada a ver com cotas, confesso 
que quando começamos aqui no Brasil, nem fizemos essa associação. Contratamos 
pela capacidade e potencial que a pessoa tem, e não pela deficiência dela, já que todos 
nós temos algum tipo de deficiência. A mensagem da nossa empresa é sempre essa 
(Mercedes, empresa C).  



45 
 

 

 

 A executiva da empresa C relata que nos EUA, a ideia não nasceu por conta de cota, e 

não veio para o Brasil por conta da cota, mesmo assim, a meta da empresa é estar acima de 

quaisquer exigências imposta pelos governos dos diversos países, onde possuem presença. 

Mesmo nos países onde não tem uma legislação de cotas para deficientes, como na Argentina, 

eles estão fazendo esforços de incluir, com qualidade, o maior número possível de profissionais. 

Mercedes relata em seu depoimento: “Entendemos que isso faz parte dos negócios. 

Independentemente de o país ter cota ou não, precisamos ir além da legislação”.  

 A outra meta colocada pelos executivos de todas as empresas entrevistadas é ter, nas 

diversas lideranças, pessoas que se autodeclarem com alguma deficiência. Eles reconhecem que 

o exemplo dos líderes pode ser um incentivo, dizendo que ocupam aquele espaço com suas 

características, podendo ser muito inspirador para quem eventualmente não está notando seu 

espaço no mercado de trabalho por ter alguma deficiência. 

 Rosa, da empresa E afirma: “A gente até sabe de um ou outro executivo ou executiva 

que tem alguma deficiência, mas se a pessoa não abre a informação, não podemos obrigar 

ninguém a querer dizer que tem alguma deficiência”. 

 A executiva da empresa E acredita que a legislação de cotas pode ser, sim, um incentivo. 

Eles querem ir além da cota. Hoje cumprem a cota, mas estão sempre sofrendo para ajudá-la. 

Colocaram a meta de até 2025 ir para um patamar de 7% de funcionários com deficiência.  Eles 

têm como meta mais ambiciosa parar de olhar só a cota, e estar acima disso. Para isso é 

fundamental que tenham cada vez mais pessoas com deficiência na linha de frente dos negócios, 

seja na área de tecnologia ou nas demais áreas.  

  Para os programas de inclusão de pessoas com TEA, na maioria das empresas 

entrevistadas, o motivador não foi a cota. A Mercedes relatou que uma das funcionárias, que 

não é da área de RH da empresa C, participou da apresentação dos candidatos com o head do 

programa, logo no início, e disse teve uma ideia: sugeriu a uma colega, que tinha uma vaga de 

estágio disponível, que ela incluísse no time com 4 ou 5 estagiários, uma pessoa com TEA. Esta 

gestora, na Argentina, concordou com a experiência. A empresa A, que foi chamada como 

intermediadora, apresentou o projeto: falou sobre Autismo, sobre as capacidades e sobre onde 

estavam as deficiências, como a comunicação e a interação social, basicamente. A gestora 

passou o perfil da vaga e elas contrataram um estagiário com TEA. Esta foi a porta de entrada 

na América Latina. Mesmo em épocas, em que há pouca liberação para a contratação de head 

counts, com estagiários, em alguns países, é muito mais fácil, principalmente no Brasil, pois o 
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custo é baixo, e nós temos o compromisso de formar jovens, inclusive sendo alguns deles são 

contratados. 

 O Fernando, executivo da empresa A, vê problemas quando a contratação de pessoas 

com TEA está totalmente associada a Lei de Cotas. Ele relata que precisam explicar que não 

fazem trabalhos de treinamento e inclusão de pessoas com TEA sem critérios, apenas para 

cumprir cotas, e que na sua empresa não tem uma prateleira cheia de pessoas para serem 

escolhidas. Relata, também, que tem ouvido muito na mídia, ultimamente, sobre grandes 

empresas, que começaram a fazer projetos, o que, na sua opinião, tem sido muito bom, mas 

precisam entender que o caminho é muito longo. Ele afirma: “Muitas empresas dizem ter 

problema em cumprir a Lei de Cotas, e dizem: ‘eu preciso de 5 pessoas, você consegue me 

mandar 5 pessoas com TEA?” 

 
Quando se fala em programas de inclusão de pessoas com TEA nas empresas é muito 
motivador, mas precisa-se saber e estar aberto a aprender de que pessoa com TEA 
estamos falando para esses programas. Precisa-se aprofundar, dar espaço para estes 
profissionais testarem suas capacidades, ganharem autoconfiança, passarem 
confiança aos seus familiares […] As empresas precisam acolher, é uma questão 
importante. Há as pessoas com TEA severo, com grandes dificuldades, onde o apoio 
precisa ser muito intenso, há as pessoas com autismo moderado que também 
necessitam de um apoio mais intenso, mas há uma parcela muito grande de pessoas 
que podem trabalhar, que têm condição de trabalhar como qualquer outra pessoa que 
não possui estas características ou um diagnóstico. É possível existir o apoio, de várias 
frentes, para que esta inclusão ocorra com qualidade e não como a inclusão de um 
número de pessoas para o cumprimento de cotas. A chance de dar errado é muito 
grande (Gabriela, empresa A). 

   

  Notou-se, através das entrevistas, que o sistema de cotas não é necessariamente um 

determinante para o programa de inclusão de pessoas com TEA, mas em alguns casos, foi uma 

boa porta de entrada, pois depende tanto de como o programa foi ou está sendo conduzido, e 

também, de quais são os seus objetivos. O que se espera é que não seja apenas quantitativo.  

 

6.3.2 A Cultura das Empresas e o Impacto na Inclusão 

  

 Aqui, destacaremos os relatos sobre a influência da cultura das empresas na temática da 

inclusão, e como, em algumas empresas, a cultura ajudou no processo de criação e 

desenvolvimento do programa de contratação de pessoas com TEA. 

 A empresa A, como intermediadora do tema para vagas de TI, antes de iniciar o projeto, 

realiza reuniões em grupos grandes, de 20 a 100 pessoas, dependendo da abertura da empresa 
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para o tema. Estas reuniões, normalmente, mostram alguns profissionais jovens, como também, 

os mais experientes falando sobre eles próprios.  

 
Sempre começamos com alguns depoimentos. Ao mesmo tempo, falamos às áreas 
sobre o projeto, explicamos que teremos novas vagas, sensibilizamos e orientamos 
como devem ser os relacionamentos com as pessoas com TEA. Melhor ainda quando 
a cultura da empresa dá espaço a uma mobilização da empresa como um todo, com 
comunicações grandes, em algumas datas, como por exemplo, o dia da pessoa com 
autismo (Gabriela, empresa A). 

  

 Os executivos da empresa A, Fernando e Gabriela, reforçam que é muito importante 

divulgar, de forma ampla, o projeto dentro e fora da empresa, explicando como ele funciona, 

usando as redes externas e internas, como por exemplo o LinkedIn. Mas como se trata de um 

processo totalmente ligado à cultura da empresa, eles enfatizam que tem que ser dado um passo 

de cada vez, e assim ir se consolidando. Um ponto que eles entendem ser muito importante é a 

estratégia de negócio das empresas. Algumas têm um discurso muito forte de diversidade e 

inclusão, colocam isso na mídia, mas as pessoas com TEA não estão presentes nas políticas 

dessas empresas. Eles afirmam que, em suas opiniões, a política de inclusão dessas empresas 

está incompleta. 

 
Estão fazendo um barulho danado, mas a diversidade e inclusão ali não é para todo 
mundo, não é tão diversa assim, é excludente, na verdade. Esse é um aspecto que 
costumamos levar para as discussões com as empresas. Levamos a questão do talento 
das pessoas neurodivergentes, claro, mas também mostramos que a possibilidade de 
igualdade de oportunidade para pessoas com TEA está vinculada a todas as práticas 
de trabalho decente e crescimento econômico contempladas pelos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, ODS. Se há um discurso de ODS sendo veiculado na 
mídia por essas empresas, está falho (Fernando e Gabriela, empresa A). 

 
No tema dos direitos humanos nos negócios, somos signatários do Pacto Global da 
ONU, temos um trabalho de advocacy muito forte. Então procuramos sensibilizar 
essas empresas por essa questão que é 100% humana, mas na verdade é também 
estratégica, e temos tido uma boa resposta a esse tipo de provocação (Fernando, 
empresa A). 

  

 A empresa A, por fazer a intermediação e ter como propósito a inclusão de pessoas com 

TEA no mercado de trabalho de TI, identifica a sua cultura como bastante madura, ao falar 

sobre a contratação de pessoas com TEA. Talvez, em nível de Brasil, ela e sua parceira, a 

empresa C, que foi a primeira empresa, de forma global, a fazer um grande trabalho de 

contratação de pessoas TEA, podem ser consideradas como detentoras de culturas de referência 

no tema.   
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 Ao falarmos de contratação de profissionais com TEA, os executivos entrevistados da 

empresa A, Fernando e Gabriela, consideram 3 elementos para identificar a maturidade da 

cultura das empresas: o primeiro, é esse pacote completo de emprego apoiado; o segundo, é o 

processo seletivo, claramente diferenciado, vagas específicas com todo mundo sensibilizado, 

sabendo lidar com a pessoa e composta por rede de apoio completa com intermediadores, 

gestores e pares inseridos no tema; e o terceiro, é que se deve levar em conta, também, como 

se tratam todos os casos, desde aqueles com baixa performance, aqueles que performam na 

média, como os casos de altíssima performance. Eles devem ser tratados com o máximo de 

respeito e dedicação. Na verdade, devem ser tratados como todos os colaboradores devem ser, 

independente de programas ou diagnósticos.  

 A Rosa, executiva da empresa E, explica que a motivação se ter um programa para 

pessoas com deficiência iniciou nos Estados Unidos com a questão da tecnologia, por ser uma 

área que sofre com a falta de mão de obra na consultoria, dada pela dificuldade de ter as pessoas 

certas. Já no caso do Brasil, ela associa a uma dimensão pessoal, pois uma das líderes da 

empresa, sócia que apoia fortemente o tema, tem uma situação familiar em que o marido dela, 

há uns cinco anos, teve um acidente e ficou com uma vida quase vegetativa. Ela conta que esta 

sócia ouviu do médico que não tinha jeito, mas com sua vontade e condições financeiras para 

isto, montou quase que um centro de reabilitação para ele em casa, e tem conseguido fazer com 

que ele reaja muito bem aos tratamentos.  

 
E acho que isso tocou muito o coração dela. Antes de vir para a área de talentos, ela 
foi também de consultoria. Quando ela viu o projeto lá de fora, acho que por estar 
envolvida nessas questões, ela viu uma oportunidade de mercado, mas aquilo falou 
com o coração dela, e com isso, este tema entrou na prioridade (Rosa, empresa E). 

 

 Após este relato, Rosa reforça que, em sua vivência com os diversos temas de 

diversidade e inclusão, principalmente nos programas que deram muito certo, ela se deparou 

com pessoas, sejam ou não líderes que “falaram com o coração” sobre a questão. E isso faz com 

que essas pessoas, entendendo a agenda de negócio, priorizem o tema, fazendo as coisas 

avançarem de uma forma mais rápida. 

 A Isabela, executiva da empresa D, relata sobre um feliz momento em 2018, quando 

ocorreu a revisão da cultura interna da empresa. E da forma como a ideia antiga de instituição 

financeira formal, de terno e gravata, de escritórios sérios com caras parrudas, mudou.  

 
Essa visão mudou há poucos anos. De 2018 para cá, um grande símbolo foi a 
campanha: “Vou como sou” que é, vou ao trabalho vestido com a mesma roupa que 
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estou em casa. Esta visão e essa cultura se refletem no espaço de trabalho, na forma 
como o espaço hoje é desenhado, e na flexibilidade de pontos de trabalho (Isabela, 
empresa D). 

  

 A executiva da empresa D enfatiza que esta revisão da cultura da empresa não foi feita 

para as pessoas com TEA, mas houve um encontro de realidades nesse sentido e quanto mais 

as empresas apoiarem contando cases que deram certo, e os que deram errado também, e quais 

aprendizados se deram nessa situação, mais rápido a cultura poderá ser dita como madura em 

termos de inclusão. Isabela afirma: “Antigamente, uma CPU inteira acabava sendo fixa. Hoje, 

você carrega um notebook para qualquer salinha. Esta feliz evolução não foi só no ambiente e 

na forma de se vestir das pessoas, mas também beneficiou a inclusão de pessoas com TEA”.  

 Thomas, executivo da empresa B, fala sobre uma pesquisa de uma empresa americana, 

que apresenta destaque mundial em relação à qualidade de suas pesquisas. A pesquisa 

mencionada pelo executivo mostra a importância da diversidade na cultura das empresas. Ele 

diz que as empresas, que estão caminhando para uma cultura diversa, melhoram o que esta 

empresa chamou em sua pesquisa de gestão humanizada. Ele ressalta que muito se precisa 

mudar ainda, muita coisa precisa acontecer, principalmente, no ambiente financeiro e nas 

instituições mais tradicionais.  

 
Acho que essa liderança mais humanizada tem que ser disseminada. Tem que quebrar 
essa barreira entre chefe e subordinado. A pessoa com TEA vem também para quebrar 
essa barreira e melhorar a cultura da empresa. Com eles você não consegue ter essa 
barreira, você precisa ser mais humano no dia a dia do trabalho (Thomas, empresa B). 

  

 Conclui-se, nesta seção, que a cultura das empresas tem total influência sobre os 

resultados dos programas de contratação e inclusão de pessoas com TEA. Notou-se, nas 

entrevistas, que o aculturamento sobre o tema e a gestão humanizada precisam nascer com o 

programa e irem ganhando força para que se tenha bons resultados. Não é uma construção 

simples, principalmente em culturas mais resistentes às diversidades. 

 

6.4 As principais práticas de Gestão  
  

 As práticas de gestão, para contratar e manter pessoas com TEA no mercado de trabalho, 

não estão distantes das práticas para contratar e manter empregado qualquer profissional, ou 

jovem ingressante no mercado de trabalho. Aqui nesta seção, através dos relatos dos gestores 

entrevistados, observaremos que é necessário, principalmente, dedicação. Uma dedicação 

diferenciada, vinda dos líderes, gestores e colegas, um olhar mais humano para que se 
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proporcione sucesso e eles tenham a chance de mostrar suas capacidades. Só assim as empresas 

poderão ter sucesso com seus programas de contratação de pessoas com TEA. 

 

6.4.1 A Contratação e início das atividades 

  

 Nesta seção, serão relatadas algumas práticas de gestão adotadas pelos gestores ou 

líderes das empresas entrevistadas para a contratação e início das atividades das pessoas com 

TEA. 

 Na intermediação para contratação de pessoas com TEA, a empresa A analisa as 

competências que a empresa parceira exige. A competência técnica, geralmente, é o definidor 

de perfil. Em áreas de programações de tecnologia, por exemplo, precisa-se que o profissional 

conheça uma ou mais linguagens de programação. O aspecto técnico deste profissional define 

a posição e a área que ele irá ocupar. Não são definidas todas as outras características, a 

definição de perfil não é complexa. Em paralelo, a empresa contratante cria um projeto 

específico definindo o modelo de contratação e as áreas que receberão estes profissionais, assim 

a empresa A é orientada para poder realizar suas etapas para preparação e seleção dos 

candidatos para seu cliente.  

 A empresa A também fornece o curso de capacitação para os profissionais com TEA, 

que a procuram, ou por estarem iniciando no mercado de trabalho, ou por já terem sido 

empregados, e por diversas razões, terem saído dos empregos anteriores. Na maioria dos casos, 

as capacidades técnicas são muito bem desenvolvidas nestes profissionais. As necessidades 

maiores podem estar nas habilidades sociais.  

 Logo na contratação, todo mundo que vai interagir com esse colaborador seja chefia, 

gestão, parceiros de squad, parceiros de área, passam por um treinamento para entenderem 

como funciona a dinâmica de trabalho com uma pessoa com TEA. Como o colaborador com 

TEA deve ser orientado, como a interação pode ser mais leve e saudável.  

 
Não há um padrão, um script, um processo, porque cada um é um, e se manifesta de 
um jeito, mas há uma base de acessibilidade atitudinal. Quando esse colaborador é 
selecionado, a integração dele ao time, o onboarding, é feito de forma monitorada, ele 
é acompanhado. Tem equipe que vai ajudar nos primeiros dias, e a cada mês ou 
bimestre, de acordo com tempo de cada do funcionário. Mas é importante 
continuarmos a monitorar sem data limite (Gabriela, empresa A). 

  

 Na realidade da maioria das empresas, estas contratações são desafiadoras, em primeiro 

lugar, porque a contratação de profissionais com TEA é um tema muito novo, e ainda existe um 
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viés, quando se fala de pessoas com TEA, para a sociedade como um todo. Há uma primeira 

impressão de que as pessoas com TEA podem ser agressivas, têm comportamentos muito 

diferentes, não aceitos e de que vão trazer um grande problema para dentro da empresa. O 

Fernando, da empresa A, relata que não é difícil ouvir frases neste sentido, quando traz este 

exemplo em seu depoimento: “Para que vou inventar moda se já tenho uma dinâmica de 

trabalho enlouquecedora, e vou trazer pessoas com algumas questões que tomarão ainda mais 

o meu tempo?”.  

 Os executivos da empresa A afirmam que as pessoas com TEA podem fugir de alguns 

padrões, podem se comportar e agir de forma diferente do habitual, como afirma Fernando: 

“Cada uma delas é única, e ao iniciar o programa nas empresas, antes das contratações é 

necessário trazer muito exemplo, muitos cases bons para que as empresas enxerguem valor 

agregado ao aderirem”.  

 Na empresa C, logo que se iniciou o programa na América Latina, e com as experiências 

vividas com um funcionário contratado fora do programa, os gestores, que foram designados 

para ficarem à frente do tema, viram a necessidade de se buscar, dentro da organização, 

especificamente na América Latina, pais que têm filhos com alguma deficiência ou com TEA. 

Relatam como sendo muito importante a ajuda deles não só neste início, mas em toda a jornada. 

Esta é a melhor forma de trazer um melhor entendimento para dentro da organização.  

 Em São Paulo, logo no início, Mercedes, executiva da empresa C, relata que os gestores 

da empresa tinham uma ideia de que os profissionais com TEA tinham que entrar só na área de 

programação e desenvolvimento. Mas a primeira experiência de sucesso, fora do programa, foi 

com um rapaz na área administrativa, e as gestoras, sendo uma delas a executiva entrevistada, 

quiseram expandir, imediatamente, para outras áreas, pois pelo fato desses profissionais 

apresentarem características como hiperfoco no trabalho, gosto pelas rotinas, paixão pelos 

detalhes etc., eles não podem ficar limitados somente nas áreas de TI.  

 A maioria destes profissionais, oriundos da empresa A, são contratados nas empresas 

parceiras como terceiros. A empresa A faz a formação técnica deles durante um período. Eles 

ficam vinculados a empresa A, mesmo quando já iniciaram suas atividades na outra empresa. 

Este período prévio à contratação e pós contratação, com o vínculo forte à empresa A é muito 

importante.  

  
Muitos gestores fazem uma leitura, talvez um pouco pelo ego do gestor, de que é ele 
quem experimentará e testará aquele novo colaborador com TEA. Mas, na verdade, 
em nosso ponto de vista é o contrário: nós queremos que aquele candidato com TEA 
teste o ambiente e as tarefas da área para qual ele vai trabalhar. Então, ambos estão se 
testando, estão aprendendo nos processos. E entendemos que, em algumas áreas, essa 
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dinâmica de mudança que ocorrem nas áreas pode ser muito impactante para um 
jovem profissional com TEA contratado recentemente. […] Havia um desajuste o 
tempo todo no que havia acabado de ser ensinado, ou o gestor mudava, ou os squads 
eram muito voláteis. Equipes nasciam para fazer um projeto, realizavam o projeto, e 
se desmanchavam. Daí novos grupos se formavam para outro projeto, com outro jeito 
de fazer as coisas, cumpriam a tarefa, e se desfaziam. Método ágil. Isso tem sido 
desafiador para os profissionais com TEA. Áreas com muita mudança não foram áreas 
nas quais eles se adaptaram facilmente, então em alguns casos os recebemos de volta, 
e encaminhamos para outra área. A gente não dispensa ninguém, vamos readaptando, 
porque conhecemos mais desse perfil, e há condições de procurar melhores áreas para 
que esse perfil tenha match (Gabriela, empresa A). 

 

 Para o fortalecimento do programa e destas contratações, a empresa C criou um grupo 

de embaixadores nas áreas que são generalistas no tema da diversidade. Por exemplo, a 

Mercedes diz que estas pessoas estão em todas as áreas: Vendas, Marketing, Desenvolvimento, 

Programação, Financeira etc. Ela conta que o objetivo é que estes colaboradores estejam, dentro 

das áreas, falando do tema. Uma das atribuições destes embaixadores é observar, no dia a dia, 

de forma leve, se há colaboradores com características de TEA, ou com outras deficiências, e 

agir com o apoio de profissionais especializados no tema, sem invadir a privacidade e a 

liberdade do profissional. Esta foi uma maneira nova de provocação. Vamos buscar novos 

talentos, com foco na diversidade, para vencermos nossos vieses inconscientes. 

 Executivos da empresa A relatam que a empresa B, que é o maior banco da América 

Latina, tem um programa que está dando certo. 

 
A empresa B é um dos cases mais completos que a gente conhece, de cuidado, de 
atenção a cada caso. Nós somos parceiros deles neste projeto. Mas eles abriram as 
portas para conhecer, saber minimamente os desafios antes das contratações. Eles 
fizeram isto e a jornada está caminhando bem (Fernando e Gabriela, empresa A). 

  

 A empresa B que, nas avaliações do Fernando e da Gabriela, possui uma taxa de 80% 

de sucesso, o programa começou com uma única experiência, sendo muito importante para o 

programa ter o sucesso que possui hoje.  

  
O gestor dessa pessoa foi muito feliz no acompanhamento. Foram dois gestores, um 
homem e uma mulher. O gestor fez o acompanhamento de perto, desde a contratação, 
fez a vivência, e fez muita propaganda do sucesso disso, tendo como efeito motivar 
outros gestores a experimentar. Facilitou. A gestora fez um papel adicional de tutoria 
da pessoa para questões comportamentais do dia a dia. Por exemplo, havia um 
comportamento desse colaborador: ela estava numa reunião, essa pessoa vinha, 
interrompia, falava atravessando a reunião em questão. A gestora começou a 
direcionar esse comportamento com paciência. Conseguiu colocar de forma natural 
que ele esperasse o término das conversas dela para só depois engatar a dele, e foram 
se entendendo. Isso foi dando certo. Ele é um gênio para uma parte do trabalho, mas 
nas questões de interação social, ele ainda tem comportamentos com gaps que 
precisamos ajudá-lo a suprir. É um quebra-cabeça que a gente vai montando 
(Fernando e Gabriela , empresa A). 
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 Falando sobre as empresas que mais contratam pessoas com TEA, a empresa A diz que 

pode afirmar que hoje está um pouco empatado, não só as empresas de tecnologia, líderes em 

suas áreas de atuação que estão contratando, mas as instituições financeiras também estão. E 

afirma que tudo, realmente, começou com as empresas de TI. 

 A Isabela defende que as empresas, que têm o programa para pessoas com TEA, acabam 

evoluindo mais na gestão humanizada. Mas essa necessidade de acompanhamento, desde a 

contratação, que os programas para pessoas com TEA exigem, não deveria ser só para estes 

profissionais, mas também, para aquele jovem que é fantástico, veio da periferia e está num 

banco elitizado. Este jovem precisa de um acompanhamento, também, um pouco diferenciado 

daquele jovem que veio de outra realidade.  

 
Muitas vezes é este profissional com TEA, ou da periferia que vai fazer sentido para 
o seu time. Onde está a fraqueza do seu time? Podem ser eles que vão complementar 
o seu time, que vão fazer que seu time fique diferente, torne-se mais forte. Muitas 
vezes aquele profissional diferenciado por ter frequentado as melhores universidades 
e veio de família rica, não vai fazer parte do time. É muito comum que o pensamento 
das pessoas, principalmente em instituições financeiras tradicionais, seja de contratar 
alguém da FGV, do Insper ou que estudou grande parte do tempo no exterior. Mas às 
vezes essa pessoa não se encaixa no perfil do time, e aí você pega uma pessoa da 
periferia ou uma pessoa com TEA, que conseguiu uma bolsa numa faculdade 
particular, e ele tem muito mais a agregar ao time, e o time a ele. Assim, a empresa 
cresce muito mais em inovação, e aquela pessoa na carreira. Então, tudo isso tem que 
ser visto, tem que ser mudado. Para o futuro, que não será como hoje. Torcemos para 
que o futuro seja dessa liderança muito mais humanizada (Isabela, empresa D). 

   

 A Isabela diz que a empresa D não fica presa em quais competências são prioritárias 

para contratação destes profissionais com TEA.  

 
Como era a minha primeira entrevista, como gestora, eu não tinha muita noção. 
Entrevistamos como se fosse uma pessoa que não tivesse TEA. Perguntamos coisas 
técnicas, sobre a experiência, não nos atentamos muito ao diagnóstico. No decorrer 
do trabalho, a gente vai conhecendo-os, e descobrindo-os. Por exemplo, o “Antonio” 
é muito preocupado em entregar coisas de qualidade, então ele quer saber se tudo está 
bom, onde ele pode melhorar. Eles têm essa preocupação de estar fazendo a coisa 
certa. Essas foram coisas que fomos descobrindo durante o projeto. […] Um outro 
ponto muito interessante é que eles são muito gratos pela oportunidade de prestarem 
serviços, ou serem contratados, e acabam dando sempre o melhor deles. Chegam no 
horário, e são muito honestos, é impressionante. Quem não os conhece e escuta 
alguma coisa até acha estranho, mas para mim isso é um ponto muito positivo. Nos 
problemas que tivemos com eles, eles sempre foram honestos (Isabela, empresa D). 

 

 Para contratação, a Rosa, da empresa E, que ainda não possui o apoio da empresa A, ou 

outra, como intermediadora, informa que possui uma pessoa na área de RH, em Recrutamento 

e Seleção, que é 100% dedicada a questões de diversidade e inclusão. Esta profissional tem 
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feito um esforço para recrutar pessoas com TEA e com outras deficiências. Ela, de alguma 

forma, está entendendo como contratá-los, está acompanhando, mas não há, hoje, um 

procedimento a ser seguido na empresa E. Até o momento, foram poucos casos de pessoas com 

TEA contratadas, mas as que foram contratadas, segundo Rosa, estão sendo bem 

acompanhadas. A partir de julho, a empresa irá contratar mais pessoas, mas já com a certeza de 

que, desde a contratação, terão que desenvolver mais essa ideia do emprego assistido.  

 
O jeito que imagino o programa funcionando aqui na empresa E é contratando estes 
jovens na modalidade de emprego assistido e ocorrendo a sensibilização para contar 
para equipe sobre os detalhes do programa, de quais são os cuidados a serem tomados, 
a maneira mais efetiva de se relacionar com essas pessoas, entendendo-as e 
respeitando-as. Desfazendo mitos e oferecendo desafios práticos a elas. […] As 
pessoas têm um monte de fantasias sobre deficiências intelectuais e mentais, então 
precisamos desfazer as fantasias, mas precisamos também dar a elas um instrumental 
prático. Ter um intermediador que entenda do assunto, que desde a contratação nos 
dê o suporte adequado. É como se a gente tivesse um tradutor e intérprete à nossa 
disposição. Gostaria que fosse esse o modelo. Algumas empresas já possuem este 
modelo atualmente. Queremos iniciar o projeto a partir de julho, assim que estamos 
tentando colocar em nosso orçamento (Rosa, empresa E). 

  

 Para esta etapa da contratação e início do profissional nas atividades, observou-se que 

existem alguns fatores determinantes para que se tenham bons resultados, são eles: a 

intermediação, os treinamentos antecipados, a acessibilidade atitudinal de todos os envolvidos, 

incluindo o próprio profissional com TEA e as adaptações dos diversos stakeholders, desde o 

momento das entrevistas até a continuidade do programa.  

 

6.4.2 Áreas que mais contratam pessoas com TEA 

  

 Nesta seção, será importante sabermos, destas empresas, se há uma área predominante 

para contratação de pessoas com TEA. Quais são os critérios? Existe alguma prática de gestão 

para definir onde colocar estes profissionais? Neste capítulo, os gestores falarão sobre suas 

empresas e percepções sobre onde estão estas pessoas no mercado de trabalho, em geral. 

 Segundo os dados de uma ONG presente em diversos países, grande parte das vagas 

para pessoas com TEA, incluindo o Brasil, estão nas áreas voltadas à tecnologia da informação, 

mas já há pessoas em algumas empresas, também situadas no Brasil com pessoas com TEA em 

outras áreas, como: Recursos Humanos, Financeira, Inovação, além de atividades operacionais 

(PAIVA JUNIOR, 2018).  

 
Hoje a maior parte destes profissionais estão em tecnologia, uns 65%, 70%. Nossa 
previsão é ampliar o número de funcionários com TEA em outras áreas porque temos 
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um menor número de pessoas com TEA em atividades de automação, exemplo: em 
Auditoria, em Crédito, e no Banco de Atacado (Thomas, empresa B). 

 
Aqui no Brasil, na empresa E, é comum as pessoas com deficiências ingressarem nas 
áreas de suporte. É muito mais comum tê-las no back office do que na linha de frente. 
E faz três anos que estamos trabalhando para que as áreas de suporte não abram este 
espaço sozinhas. As áreas de negócios têm que fazer a sua parte. Esse tem sido o nosso 
mantra independente da deficiência (Rosa, empresa E). 

  

 Conforme bibliografia pesquisada, o TEA ainda é uma fronteira menos desbravada 

dentro do tema de pessoas com deficiência. As áreas que vão contratar ainda têm muito 

preconceito. Muitos gestores não sabem que o TEA tem o espectro muito amplo. Quando o 

profissional está em um espectro mais leve, é muito fácil de lidar, quando o espectro é realmente 

mais severo, vai requerer muito mais adaptação pelas empresas.  

 
A Empresa E tem lá fora uma coisa muito legal, que é um caminho já desbravado, e 
que estamos começando a desbravar aqui no Brasil: os centros de neurodiversidade. 
Os cinco centros que a gente tem são focados em TEA. O objetivo é trazer pessoas 
com TEA que gostem de tecnologia, que tenham formação em tecnologia, e aí elas 
funcionam realmente como um centro, e os projetos da empresa pedem horas para 
essas pessoas. […] Nós da empresa E temos em outros países, mais evoluídos no 
assunto, a empresa A como parceiro. Este tema na maioria dos países é gerido pela 
Empresa A, que faz a intermediação do programa. Aqui no Brasil eles devem se tornar 
nossos parceiros agora. Nesse último ano, nós fomos tentando plantar sementes. 
Apoiamos, por exemplo, já pelo segundo ano consecutivo, o Autismo Hackaton. E 
contratamos no ano passado duas pessoas com TEA, como resultado da nossa 
participação neste Hackaton, para a área de consultoria em tecnologia. A gente 
também tem algumas pessoas com TEA em outras funções, só que em menor 
quantidade (Rosa, empresa E).  

 

 Sem o apoio de um parceiro especializado nesta intermediação, as habilidades do 

profissional com TEA ficam muito mais difíceis de serem identificadas, se feitas por um 

profissional que não possui conhecimento sobre o assunto, mesmo sendo um profissional de 

destaque em sua área de atuação, se não tiver o conhecimento sobre o autismo de um modo 

geral e a paixão pela diversidade e inclusão, esta contratação ou o programa podem não dar 

certo. 

 
Geralmente em nossa empresa são os líderes de tecnologia que mais se interessam 
pelo assunto. Temos uma líder, sócia da empresa, responsável pela consultoria de 
tecnologia que está muito interessada nesse assunto, tem trabalhado com isso 
diretamente. Ela foi a líder que falou que queria trazer as duas pessoas com TEA para 
equipe dela. Ela participou da maratona de autismo, e conseguiu dois perfis que já tem 
experiência. O Vitor, que é um deles, se eu não soubesse que tem TEA, se ele não 
tivesse falado nós não teríamos percebido em poucas interações (Rosa, empresa E). 
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 Os executivos entrevistados relatam que quando os gestores pensam nas competências 

que estes profissionais com TEA deveriam ter, logo pensam que as principais são os 

conhecimentos em tecnologia e a vontade de trabalhar nesta área. Não que nas outras áreas esta 

vontade de trabalhar com TI será descartada, mas as habilidades com TI sempre aparecem nos 

discursos dos gestores, como no caso da Rosa, da empresa E: “Quando eu junto coração com 

negócio, onde a gente vê necessidade e a maior receptividade são nas áreas de tecnologia”.  

 O Fernando e a Gabriela enfatizam que não é porque a pessoa tem TEA ou é 

neurodiversa, que ela vai gostar de tecnologia. Para eles da empresa A, é realmente a vocação 

para a área de tecnologia que importa, porque a especialidade deles é incluir no mercado de 

trabalho pessoas com TEA, com formação em TI.  

 
Nosso trabalho é restrito a pessoas com TEA, grau leve, que têm interesse por 
tecnologia, ou por trabalhar com computador. Isso limita o atendimento de pessoas 
com outros perfis. Temos total clareza sobre isso, por isso precisamos de outras 
iniciativas. Hoje a gente trabalha com contratações CLT de 40 horas semanais, e a 
gente sabe que nem toda pessoa com TEA, ainda que seja leve, com habilidade em 
TI, vai se adaptar a um regime de 8 horas de trabalho por dia. Para algumas pessoas 
isso pode ser demais. Agora, nesse momento de pandemia, todos estão começando a 
trabalhar remotamente, e outras adaptações são necessárias, como ter uma 
organização e um ambiente para trabalhar de casa. Existe todo um esforço por ter 
outros modelos: será que não conseguimos um trabalho que peça 30 horas semanais, 
ou 20 horas semanais? Isso ajudaria a incluir outro grupo. Ao mesmo tempo, o 
trabalho remoto permite que pessoas de outros estados, que antes se mudavam para 
São Paulo para fazer nossa formação, possam fazer isso remotamente. E existem as 
pessoas de São Paulo que precisariam estar trabalhando presencialmente. O advento 
da pandemia não teve como ninguém controlar, cada cenário gera possibilidades de 
ganhos e perdas ( Fernando e Gabriela, empresa A). 

 
Ainda que a pessoa não venha com todo o conhecimento, a gente está disposto a 
formar. O importante é entender realmente que essa pessoa vai ter perfil para essa área 
demandante. Temos o vídeo de um dos nossos profissionais da Argentina, o Diego, 
da área financeira, que ganhou um prêmio interno. Ele fez um programa para ajudar 
o processo de finanças da empresa, e ganhou um prêmio global. É um orgulho para 
nós este profissional receber essa visibilidade (Isabela, empresa D). 

 

 A Isabela também relata que a grande maioria está na TI, mas em outros países, eles 

estão também na parte de Operação, em trabalhos operacionais, que não exigem relacionamento 

com clientes, e nem o desenvolvimento de uma conversa mais elaborada. Ela relata: “A gente 

teve lá fora pessoas com TEA que foram promovidos a VP porque a performance foi muito 

boa. Não focamos só em TI para o programa, mas a grande maioria acaba indo para a TI. Temos 

um profissional com TEA em Cyber Security, e outro na parte de auditoria”.  

  
As pessoas com TEA precisam ter a oportunidade de estar representadas dentro da 
nossa sociedade e, mais especificamente no nosso caso, da empresa A, nossa busca é 
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para que elas tenham igualdade de oportunidades para entrar no mercado de trabalho, 
permanecer no mercado de trabalho e construir uma carreira (Fernando, empresa A). 

  

 O crescimento do entendimento da sociedade sobre o assunto e a representatividade das 

pessoas com TEA no mercado de trabalho poderão fazer aumentar o número de vagas fora do 

universo das áreas de Tecnologia. Através das entrevistas, nota-se que esta conquista caminha 

a passos lentos, mas algumas empresas estão se abrindo ao tema, e outras, que possuem 

programas mais avançados, parece estarem dispostas a colaborar com esta disseminação de 

conhecimento importante para a ampliação das vagas para estes profissionais. 

 Observou-se, através das entrevistas, que as áreas que mais contratam, no mercado de 

trabalho, pessoas com TEA, de um modo geral, são as áreas de TI ou áreas que possuem 

atividades voltadas para TI, principalmente nas instituições financeiras. Estamos falando em 

grandes empresas de TI e grandes bancos, líderes mundiais em seus segmentos de atuação. Mas 

o interessante é que conforme informado pelo Fernando e pela Gabriela, da empresa A, em 

termos de ramos de atividades, está meio empatado hoje entre empresas de TI e instituições 

financeiras. Sendo importante deixar claro que, embora mesmo em instituições financeiras, a 

maioria das vagas estão em TI. 

  A maioria dos entrevistados afirmaram que o movimento de contratação de pessoas 

com TEA começou muito fortemente com as empresas e nas áreas de TI.  

 

6.4.3 Falando sobre o diagnóstico  

  

 Nesta seção, traremos algumas experiências dos entrevistados referentes à divulgação 

do diagnóstico dos profissionais com TEA. Os questionamentos feitos foram: No ambiente de 

trabalho, é importante falar sobre seu diagnóstico? Qual será o melhor momento?  

 A prática de olhar o trabalhador de forma cuidadosa, com foco em suas características 

e necessidades iniciou, nas empresas, com a preocupação da ergonomia, da segurança do 

trabalho, questões de qualidade de vida. Mas dedicar uma atenção maior para as características 

comportamentais de uma pessoa, como se deve fazer com as pessoas com TEA, infelizmente, 

é um fato novo. 

 Ainda há um desconhecimento muito grande dessas questões de neurodiversidade, agora 

que estão ganhando um pouco mais de espaço nas empresas. Ninguém tinha, no modelo mental, 

principalmente nas organizações, qualquer referência até para propor a construção de um 

ambiente psicologicamente seguro para as diferenças. 
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 Talvez fosse um caminho ideal, que todas as formações universitárias, de todas as 

naturezas, tivessem, dentro dos seus currículos de desenvolvimento, os elementos de 

diversidade, para que aquele profissional, seja qual for sua área de atuação, tenha consciência 

de como pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm comportamentos diferentes, que 

agem diferente, tendo as condições ideais, podem sim serem muito produtivas.  

 É recomendado pelo Fernando e pela Gabriela que no momento da abertura da vaga, 

quando já existe um programa, se fale para os principais contatos do futuro profissional sobre 

o principal pré-requisito para esta vaga, que é estar dentro do diagnóstico de TEA.  Recomenda-

se muita transparência nesse primeiro momento, principalmente, com as pessoas que irão 

interagir diretamente, isto deve acontecer logo na abertura da vaga, visto que é tão específica. 

Assim, quando este profissional chegar na área, os demais profissionais já saberão do 

diagnóstico. Eles ressaltam uma outra questão:  

 
Precisamos lembrar também das pessoas que estão se descobrindo com TEA. Há 
situações em que as pessoas já são funcionárias, já estão nas empresas, e acabaram de 
receber o diagnóstico. Algumas passam por um alívio, porque finalmente encontraram 
uma explicação para algumas características que tinham e julgavam desajustadas a 
uma cobrança social, e ao mesmo tempo há uma calibragem na forma de gestão, nas 
expectativas de entregas, na forma de fazer o dia a dia acontecer, dentro de uma 
jornada de trabalho de 8h, por exemplo (Fernando e Gabriela, empresa A). 

  

 Nesses casos, em que a conversa sobre o tema ocorre depois de a pessoa já estar na 

empresa e na função, as empresas e gestores devem estar preparados para acolher. Deve-se ter 

profissionais com sensibilidade para lidar com a situação. Isto é fundamental.  

 O Thomas, da empresa B, diz que em seu ponto de vista, essas pessoas só vão abrir o 

diagnóstico se a empresa der abertura ao tema. Se não o fizer, será muito raro alguém contar ao 

RH ou ao gestor, acho que a maioria das pessoas não se sentiria confortável. Já nos casos dos 

novos funcionários, dá para entrar na área quando a própria pessoa se sentir confortável com o 

enquadramento dela. 

 
Temos um caso que foi bastante complicado aqui na empresa E. Esta pessoa veio 
trabalhar com a gente há três anos. Ele não veio com o diagnóstico, não tinha aberto 
essa informação, teve um burnout e ficou afastado durante quase um ano. Acabou de 
voltar há uns dois meses. A área veio conversar conosco da área de Diversidade 
porque não estava sabendo em que projeto o alocar, estavam com muito medo de 
ajudá-lo num projeto parecido com o que ele estava quando teve o burnout. Ao mesmo 
tempo, entendiam que era uma missão da empresa tentar dar a ele uma chance real de 
recuperar a autoconfiança. Nesse tempo em que ele ficou afastado, realizando os 
acompanhamentos com médicos e psicólogos, ele descobriu estar no espectro de 
autista, ou seja, ser uma pessoa com TEA. Só agora ele contou para gente que teve 
esse diagnóstico (Mercedes, empresa C). 
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 Na empresa C, normalmente a empresa A e o RH vão falar sobre o diagnóstico para o 

líder direto, ou para a pessoa que faz o papel de conselheiro, e talvez também, para os que têm 

interação direta com o profissional. Mas sempre com a preocupação de que ao se falar sobre o 

diagnóstico, as pessoas que vão interagir com esse profissional terão que se adaptarem a fim de 

que ocorram relacionamentos efetivos, e não para esmiuçar a vida pessoal de ninguém. 

Mercedes relata: “Na empresa C quando eles chegam, todo mundo já está ciente do que está 

acontecendo. Nos primeiros dias vem também uma psicóloga, ela coloca uma mesinha por perto 

e fica acompanhando, para que os jovens fiquem mais seguros. A medida em que o tempo passa 

as coisas vão se encaixando”.  

 
Hoje, quando a gente trouxer um outro profissional com TEA, é coisa que a gente 
discute em reunião, o time de tecnologia do Brasil já sabe o que é ter uma pessoa com 
TEA no time. Óbvio que temos que fazer esse trabalho de preparação nas próximas 
vezes também, cada profissional com TEA tem um perfil, mas não seria mais novo 
para nós. As pessoas já se acostumaram em ter pessoas com TEA no time e já sabem 
como lidar. Quanto mais o mercado absorver as pessoas com TEA, muito mais fácil 
será para as próximas gerações entrarem no mercado de trabalho, porque os times já 
vão estar acostumados a recebê-los, já saberão dos pontos positivos, dos pontos 
negativos, sobre como a gente tem que fazer, sobre como não fazer. Fica muito mais 
fácil depois de ter essa apresentação do que é o TEA, para o time e para a empresa 
(Rosa, Empresa E). 

   

 A Rosa, em sua vivência, diz que se não se conhece o diagnóstico, principalmente as 

pessoas que vão interagir com este profissional diariamente, seja ele jovem ou não, na maioria 

dos casos, ele pode ser visto, ou é como uma pessoa mimada, ou que não tem traquejo social, e 

dificilmente, se terá uma associação com TEA, e esse é um dos principais motivos pelos quais 

se perde a oportunidade de ser ouvido, de ser preparado e de se manter empregado. 

 O mercado de trabalho é um meio que, dependendo da cultura da empresa e do ramo de 

atividade, pode ter ambientes de muita competitividade. Para uma pessoa com TEA, esta 

competitividade ou um ambiente agressivo podem gerar uma carga muito intensa de estresse, 

levando, até mesmo, ao adoecimento físico e psíquico. Problemas de relacionamento, 

produtividade e adaptação podem gerar baixa autoestima, depressão e crises de ansiedade. Aí 

que entra a importância da intermediação desde o ingresso do profissional com TEA. A 

comunicação, os esclarecimentos sobre o diagnóstico para todos que se relacionarão com este 

profissional são fatores que vão impactar toda a trajetória deste profissional. 

 Com todos estes relatos dos executivos entrevistados, observa-se que a divulgação do 

diagnóstico feito com apoio, por pessoas conhecedoras do assunto e em um ambiente onde a 

cultura da empresa favoreça a inclusão, poderá proporcionar aberturas para diálogos inclusivos, 
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rompendo barreiras à adaptação deste profissional, e dando a ele a chance de iniciar e de se 

manter no trabalho. 

 

6.4.4 O Acompanhamento e o Papel do Intermediador  

  

 Aqui, nesta seção, traremos uma das mais importantes práticas de gestão na visão de 

todos os entrevistados, que é o acompanhamento, a intermediação, o trabalho assistido. Muitos 

relatam que aí está o diferencial para a empregabilidade, para o sucesso e continuidade das 

pessoas com TEA no mercado de trabalho. 

 Todos os gestores terão questões para serem resolvidas na gestão de pessoas, seja com 

um jovem aprendiz, com um estagiário, com um colaborador sem diagnóstico algum, ou com 

uma pessoa com TEA. O suporte de um intermediador experiente trará mais conforto e 

segurança no gerenciamento, seja este intermediador uma empresa, como a empresa A, o RH, 

ou até mesmo, um profissional de qualquer área da empresa que se identifica com o tema. Mas 

sem esse suporte, a inclusão pode não dar certo, ou ser vivenciada de forma difícil para todas 

as partes envolvidas. 

 É fundamental ter essa ideia do emprego assistido, principalmente em se tratando de 

profissionais com TEA. Os gestores dificilmente terão essa competência e habilidade para, sem 

intermediação, lidar no dia a dia do trabalho com as pessoas com TEA, ou com outras 

deficiências. Está cada vez mais claro que os gestores vão precisar de apoio para que 

desenvolvam a competência. 

 Todos os entrevistados afirmam a importância de se ter o intermediador, alguém da 

própria empresa ou alguma empresa com profissionais habilitados a em fazer o 

acompanhamento de todas as fases, desde a sensibilização para contar para equipe que receberá 

a pessoa com TEA, quais são os cuidados que devem ser tomados, o ensinamento das tarefas, 

e a maneira mais efetiva de se relacionar com essa pessoa, desfazendo mitos e tornando todas 

as práticas mais acessíveis.  

 Usando o exemplo da empresa A, logo no começo dos projetos, eles fazem uma 

adaptação que é o método para desenvolver as pessoas envolvidas, desde o profissional com 

TEA até os gestores. Trata-se de uma adaptação para uma visão corporativa. Esta adaptação 

também dependerá da empresa que está contratando a empresa A, ou outro intermediador para 

seu projeto. As questões culturais e a abertura para a atuação deste intermediador direcionarão 

o desenvolvimento do projeto. 
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  A intermediação engloba o entendimento sobre o que é uma realidade corporativa, e os 

detalhes que este profissional precisa dar conta, para ter seu espaço na empresa, porque trata-

se de um ambiente corporativo. É um aprendizado contínuo, e é um ponto em que o 

intermediador ajuda muito, porque inclusão é sempre uma caixinha de surpresa, e às vezes, as 

surpresas são bem duras, de vez em quando, alguma coisa dá errado.  

 Quando o principal intermediador é uma empresa contratada, é importante também ter 

uma pessoa da empresa dedicada ao assunto, fazendo a ponte entre o gestor deste colaborador 

e a empresa intermediadora. Na empresa B, há uma pessoa do time de diversidade, que faz a 

gestão deste programa com a empresa A, que é a intermediadora. Esta pessoa é a primeira a 

quem o gestor tem acesso em qualquer situação, além da psicóloga do programa, que pertence 

à empresa A. Estes são os pontos focais que o gestor aciona, se precisar.  

 
Então, a gente sabe como estão essas pessoas, tanto as terceirizadas quanto as 
colaboradoras. Existem alguns que têm um nível de extroversão que facilita muito o 
contato. Outros se isolam demais e de fato precisamos estimular o time para trazê-lo 
para o convívio. Existe essa observação. Às vezes a informalidade de uma conversa 
de café, que infelizmente foi interrompida pelo home office, é importante para discutir 
elementos de trabalho e proporcionar interação entre os colegas. Podendo causar um 
prejuízo de comunicação para quem não participa. Nesse caso, a gente fica atento para 
ver se está acontecendo esta interação também com o profissional com TEA. Na época 
que tínhamos um almoço presencial de aniversário, por exemplo, nós gestores de 
diversidade, sempre ficamos atentos se as pessoas dos programas estão participando. 
A gente sabe que sim, quando eles vão. Às vezes ficam quietas o tempo todo, às vezes 
falam mais, e quando o convívio está acontecendo, no nosso ponto de vista, o rumo 
está correto. A gente tem isso no radar de alguma forma (Thomas, empresa B). 

 

 Todo esse trabalho, desde a educação inclusiva, até o mercado de trabalho, tem que 

resultar em autonomia de vida. Conforme as pessoas forem vivendo, envelhecendo, muitas 

delas não vão ter mais pais cuidadores ou quaisquer intermediadores. É uma realidade que deve 

estar presente na sociedade, nas famílias, nas instituições de ensino, nas empresas e nas ONGs. 

Todos têm um papel fundamental na capacitação das pessoas com TEA, para que adquiram 

cada vez mais autonomia. O executivo da empresa B nos traz um exemplo do esforço que deve 

ser feito, em algumas situações, por todos estes intermediadores, sejam eles empresa 

especializada, família, RH ou pessoa dedicada ao tema. 

  
A forma como a gente precisa lidar com o erro, como empresa, precisa também do 
apoio do intermediador. Há um ano e meio tivemos um caso bastante sério. Um 
funcionário com TEA entrou em hiperendividamento, e o comportamento dele na área 
começou a sair absolutamente do padrão que havia sido construído até ali. Ele já tinha 
uma boa entrega, um ritmo de trabalho, e de repente isso foi quebrado. Estava tudo 
muito estranho, ele dormia na área, algo havia acontecido. A empresa A, que faz a 
nossa intermediação, fez várias intervenções e percebemos que a evolução vinha 
sendo pequena. Depois, por conta disso, recebemos um pedido de desligamento da 
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área, pelo gestor desta pessoa com TEA. Nossa área de diversidade junto com o 
intermediador, também entrou em cena e pediu calma para entender todas as 
possibilidades para ajudarmos no caso. A discussão ganhou caráter multidisciplinar, 
com participação do intermediador, da área de diversidade, do RH e do gestor. E 
rompemos, nesse caso, todos os protocolos e políticas que existiam, fizemos coisas 
que nunca fizemos, para aprender com o caso […] Nesse caso, a Empresa A, que faz 
a intermediação, recebeu todo o nosso apoio para ter sucesso no tratamento do caso e 
podemos dizer que foi todo um processo de inclusão. Não dá para dizer que a gente 
consegue fazer isso para todos os casos, porque não se criou um protocolo novo, mas 
aquele caso inaugurou uma experiência que diz que se a gente quiser e tiver 
profissionais especializados e atentos, dá (Thomas, empresa B). 

 

 A Isabela fala sobre a sua experiência, agindo como intermediadora, na gestão de dois 

jovens com TEA, o Antonio e o João.  

 
Com o João a gente acabou não renovando o contrato quando acabou, ele voltou para 
a empresa intermediadora, que o alocou num outro cliente que fazia mais sentido para 
sua carreira e habilidades. Já o Antonio ficou com a gente, conseguimos alocá-lo num 
outro time para fazer o mesmo trabalho, já que o trabalho tinha sido incrível. E, no 
final do ano retrasado, em 2019, ele foi contratado. Hoje ele é funcionário da empresa. 
Mas quando trocamos o Antonio de área, acompanhei todo o processo. E lembro que 
quando o colocamos num outro time, pensei que não daria certo. O novo gestor tem 
que estar comprado com o projeto e trabalhar em conjunto com a empresa 
intermediadora. No começo é difícil, depois o negócio começou a andar, mas até 
andar, todos têm que estar comprados e prestar muita atenção [...]. Como eu já 
conhecia o Antonio, eu falei “humm, com esse gestor não vai dar certo”, eu já 
conhecia o estilo de gestão. O novo gestor não dava atenção para ninguém, aí escalei 
o assunto para a área responsável pelo programa, falei que precisava trocá-lo de área. 
Eu tenho o seguinte pensamento: se vai fazer este profissional sofrer, não o deixem 
nesta área, com este gestor, não será bom para ninguém. Só para falar que tem o 
programa na empresa (Isabela , empresa D). 

   

 Em todos estes casos, foi falado de jovens profissionais e de famílias envolvidas, com 

expectativas. Ao incluir este profissional, deve se ter um grande comprometimento da empresa, 

sendo muito positivo o papel do intermediador, para que este profissional se sinta motivado. Se 

não for para proporcionar esta motivação e inclusão, melhor não dar a oportunidade. Pode ser 

um impacto negativo para todos, para a empresa, para o gestor e principalmente para este jovem 

que pode até mesmo desistir do mercado de trabalho.  

 O RH também é um intermediador importante em algumas empresas nos programas 

para pessoas com TEA.  Na empresa D, tudo começou com o RH. O primeiro contato que 

muitos gestores têm com o programa é através dos departamentos de RH dos diversos países, 

que fazem a ponte com as consultorias que realizam a intermediação. A executiva relata que 

quando o programa chegou à área dela, já veio pelo RH, e depois, com o apoio da consultoria 

como parceira do programa. Mas é muito importante que os gestores das diversas áreas queiram 

se envolver no tema, eles precisam comprar a ideia.  
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Aqui na empresa D a gente foi aprendendo juntos, não sabíamos como seria. Uma 
ação que deu muito certo foi: todos os dias de manhã, em determinado horário, a gente 
se reunia, e passava para os profissionais com TEA o que tinham que fazer. Como se 
fosse uma daily. ‘O que você fez ontem?’ ‘Hoje você vai fazer isso e aquilo.’ ‘Teve 
algum problema?’ ‘Tive, não tive.’ E a partir daí tentar resolver. Sempre explicitar a 
tarefa que eles vão ter que fazer naquele dia, não vale naquela semana, mas sim no 
dia. Durante o dia, a gente vai conversando, eles podem ir levantando a mão e 
perguntando, mas o importante é eles saberem o que eles têm que fazer durante aquele 
dia. Geralmente eles não vão atrás das coisas de maneira improvisada, como nós 
costumamos fazer em nosso dia a dia, falar com alguém, resolver problemas 
inesperados, deixar um trabalho sem conclusão porque o outro que acabou de surgir 
é prioritário. Alguns deles atenderão sim a este improviso do dia a dia mas precisam 
de treino (Mercedes, empresa C). 

  

 A Mercedes diz que na empresa C, quando o gestor é sensibilizado pelo tema, é bem 

provável que ele já tenha o profissional que vai ser o intermediador, que eles chamam de buddy, 

que pode ser de um, dois ou três profissionais com TEA. O buddy já inicia sua atuação 

participando das entrevistas. E essas pessoas já começam a entender o que é o TEA, antes 

mesmo dos profissionais iniciarem na área.  

 
É muito importante que eles saibam quais os pontos eles têm que observar para a 
inclusão dessa pessoa e para o sucesso dessa pessoa ao longo do tempo. Quando a 
gente vai trazer uma pessoa com TEA, a gente percebe que a maioria, embora não seja 
uma regra, não olha nos olhos, não sabe se vender. Não só pelas inabilidades de 
comunicação, mas pela humildade que eles têm. Eles não dizem “eu sou ótimo em 
inglês”, por exemplo, mesmo sendo (Mercedes, empresa C). 

 

 A empresa A, como intermediadora, acompanha os jovens com TEA meses ou semanas 

antes de iniciarem em uma empresa, eles sabem quais são as capacidades de destaque, e citam 

trabalhos práticos no momento das entrevistas.  

 
João, Maria, lembra que você fez esse trabalho conosco? Conta um pouco sobre isso, 
já que eles não contam isso naturalmente. Assim, a diferença é enorme na hora da 
entrevista. Percebo, por ser de RH, observando a dinâmica, o quanto essa intervenção 
faz diferença. A gente prepara o gestor antes da entrevista, enquanto o candidato está 
lá fora. Eles fazem as perguntas, a gente do RH vai complementando, e avisamos que 
não esperem dele determinadas respostas. Isso ajuda muito no processo. 
Normalmente, a Empresa A apresenta um candidato, e normalmente esse um é 
escolhido. Mas já teve caso em que a gente fez duas entrevistas e o segundo foi 
escolhido. Você tem que dizer ao gestor que se ele quer dois ou três, quatro ou cinco, 
que esqueça, porque não é fácil encontrar (Isabela, empresa D). 

  

 Na empresa C, a executiva entrevistada que está no RH, faz as recomendações junto 

com a empresa A, sobre como devem ser conduzidas as entrevistas. O tutor, que é da empresa 

A, ajuda muito nessa ponte. Como a atividade deverá ser passada, se está clara, se está objetiva, 

se o profissional sabe o que tem que fazer, quando tem que entregar. Tudo isso tem que estar 

muito claro para a pessoa com TEA. O tutor ajuda muito nesse momento, e ao longo do tempo. 
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No começo, ele está presente todos os dias, depois vai espaçando, a cada 15 dias, um mês, e 

assim vai, até um ano. O ideal é que a empresa A, ou o intermediador contratado, estejam em 

contato com o buddy, que é o intermediador interno, dizendo se alguma atividade não está muito 

clara para o profissional, assim como deveria ser para qualquer pessoa iniciante, porque às 

vezes, estes jovens com TEA nunca tiveram nenhuma experiência profissional. 

 Todos reconhecem que este apoio do intermediador irá reduzindo ao longo do tempo, e 

por mais sucesso que se tenha na contratação e na adaptação de uma pessoa com TEA, é 

importante ter a figura do intermediador de alguma maneira, mesmo mais distante ou por uma 

periodicidade menor. A executiva da empresa A faz a seguinte recomendação: 

 
É importante ponderar que, nas grandes organizações, tudo é muito dinâmico. Muda-
se o gestor, muda-se o perfil da área, e de repente a atividade que o profissional com 
TEA fazia antes não existe mais, foi substituída por outra atividade. Até então, ele 
havia sido contratado executando rotinas de robôs, e a atividade nova passa a exigir 
interação, é analítica, por exemplo. Então temos o papel de quem zela pelo programa, 
de certa maneira. Se o time é totalmente diferente do que era o primeiro, a gente 
precisa fazer novamente um treinamento explicando sobre o que é o TEA, precisa 
formar outra pessoa do time para ser ponto focal. Se o perfil da área mudou, e exige 
uma capacidade mais analítica e eles têm o pensamento super concreto, têm 
dificuldade de criar hipóteses, já que isso exige abstração, precisamos ajudar o RH a 
alocar essa pessoa em outra área. O apoio muda de figura, mas segue existindo com 
outra periodicidade. Se ele deixou se ser um profissional júnior e passou a ser pleno, 
se tem com outra responsabilidade, a gente ajuda esse gestor a fazer esse 
encarreiramento. Muda o papel, que não é mais para adaptação, mas de recondução 
(Gabriela, empresa A). 

  

 Através das entrevistas, entendeu-se que será mais difícil ter sucesso na contratação, na 

permanência e no desenvolvimento dos profissionais com TEA no mercado de trabalho, se não 

houver uma intermediação de psicólogos, especializados no tema, com gestores engajados 

trabalhando em parceria, além dos especialistas em recrutamento e treinamento com foco 

individualizado para estes profissionais, entendendo as fortalezas e os pontos de melhoria de 

cada um.   

 

6.4.5 Os Treinamentos  

  

 Falaremos, nesta seção, de uma prática de gestão que não pode deixar de ser priorizada, 

o treinamento. Seja dentro da empresa contratante, ou através de um intermediador contratado, 

sendo na maioria dos casos personalizados e adequados à função que será desempenhada. 

 A Empresa A, a qual pertencem os executivos Fernando e Gabriela, é uma organização 

sem fins lucrativos. Os treinamentos oferecidos pela empresa A são personalizados para cada 
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profissional ou para a demanda de cada empresa, existindo um custo. Em algumas situações, as 

famílias pagam, em outras, eles fazem isso sem custo, e a empresa quando demanda pela 

contratação, paga um valor para a empresa A, pelo processo deste profissional. Então, não é 

comum ter 2 ou 3 jovens profissionais com a mesma característica, devido a personalização dos 

treinamentos.  

 A empresa A proporciona uma formação de TI e de habilidades socioprofissionais. O 

time tem pessoas de tecnologia e psicólogos. A formação na empresa A visa munir as pessoas 

de recursos, para que elas possam desenvolver atividades dentro dos clientes, que procuram a 

empresa A. É utilizado um mapa de competências como parte de suas análises técnicas e 

comportamentais. Eles mapeiam as fortalezas e as necessidades de apoio daquela pessoa, que 

são desenvolvidas durante todo o processo de formação. Além disso, eles detectam o que era 

simples e o que vai demandar apoio dentro do ambiente de trabalho. Esses aspectos são 

repassados para as empresas, no momento da inclusão desses profissionais.  

 Fernando, da empresa A declara: “Nos procuram desde pessoas que já têm formação ou 

hiperformação em TI, até pessoas que não terminaram o ensino médio. A parte de tecnologia 

ajuda a gente a desenvolver essas pessoas, a dar uma base para que elas possam executar suas 

atividades profissionais”.  

 O treinamento também irá mostrá-los como as organizações funcionam, como se dão as 

relações na empresa, o que eles têm que perceber, como devem se comportar em determinadas 

situações, e como proceder com relação às entregas. 

  
Por exemplo, na mudança do esquema de trabalho presencial para o home office, por 
conta da pandemia, temos uma imposição, não há margem de negociação. Para alguns 
isso foi benéfico, para outros, não. Isso porque o trabalho era bem supervisionado de 
perto, e assim ele funcionava melhor. Quando a pessoa fica sozinha, em alguns casos, 
ela tem dificuldade de focar, e vimos que algumas atividades começaram a ser 
adiadas, procrastinadas. Essas mudanças, quando provocam impactos emocionais, 
precisam ser trabalhadas por um grupo de apoio, por psicólogos, enfim. Esse é um 
ponto que sempre precisaremos ter: flexibilidade. A única certeza que temos na parte 
comportamental é que as coisas vão mudar em algum momento (Gabriela, empresa 
A). 

 
Mesmo hoje em dia, a empresa A não têm um volume de pessoas muito grande, 
imagine em 2015, 2016, 2017, era muito menos. Então, sensibilizamos os gestores, e 
em geral, aqui na empresa C, eles gostam, normalmente compram bem o projeto. A 
gente toca mesmo o coração desses gestores em nossas reuniões iniciais para 
contratação, não sei se está correto dizer isso, mas é verdade, você tem que entrar um 
pouco com seu coração, assim como em qualquer outra questão social (Mercedes, 
empresa C). 
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 As entrevistas mostraram que nos treinamentos para os profissionais com TEA, as 

competências mais trabalhadas são de duas naturezas: 

a) Primeiro: as competências ligadas ao trabalho técnico da área onde ele foi escolhido. 

A gente já sabe que, no momento da contratação, o perfil da pessoa com TEA está 

alinhado à tarefa da área, mas sabemos que, com muita frequência, as áreas se 

transformam, e as tarefas se transformam também. E uma nova tarefa vai exigir uma 

nova competência em alguns momentos. Temos que fazê-los entender que a mudança 

é natural, mesmo sendo, algumas vezes, muito desconfortáveis.  

b) Segundo: as competências ligadas à natureza de ordem, sobre o entendimento de que 

algumas flexibilidades são necessárias a eles. É muito importante que o profissional 

com TEA desenvolva paciência para mudanças.  

 

6.5 Os Principais Desafios  

  

Os principais desafios que serão abordados, nesta seção, têm como objetivo esclarecer e 

quebrar algumas barreiras de entendimento e de conhecimento do tema, fazendo com que o 

leitor deste material tenha, através do relato dos entrevistados, o entendimento de algumas 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais com TEA e daqueles que fazem o seu 

acompanhamento. 

Podemos apontar como os maiores desafios: fazer com que o gestor se disponibilize a entrar 

com dedicação no projeto; ter a diversidade inserida na cultura da empresa, para que a questão 

da inclusão seja vista como prioritária nas relações; e dar importância ao desenvolvimento 

contínuo destes profissionais, individualizando-os, porque eles não são todos iguais, destacando 

seus potenciais e trabalhando seus gaps.  

 Para a Mercedes, o maior desafio é até onde este profissional consegue ir, até onde 

podemos exigir dele para que possa mostrar o seu trabalho e crescer na empresa.  

 
Já tive exemplo de um estagiário com TEA, no ano passado, que ia muito bem numa 
área, mas que quis sair, entrou num processo de cobrança muito ruim, começou a ter 
problemas psicológicos por isso, porque o gestor começou a desafiá-lo. Na visão do 
gestor, ele estava puxando o cara para ele ser melhor. Na visão do estagiário, ele estava 
sofrendo por coisas que não conseguia fazer. Para mim, hoje esse é o maior desafio 
(Mercedes, empresa C). 

 

Se os executivos, de um modo geral, fizerem uma análise de suas carreiras, muitos com 

vivências de muitos anos, todos poderiam, sim, dizer que já sofreram com novos desafios em 
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suas carreiras. E muitos ainda sofrem, mas geralmente é de uma forma diferente, porque se tem 

maturidade. Geralmente, sofre-se por alguma questão por alguns minutos, por algumas horas 

ou alguns dias, e se supera no dia seguinte.  

Mercedes, da empresa C relata: “Todos passamos por isto inúmeras vezes, mas estes 

profissionais, dependendo da maturidade e da forma de lidar com as frustrações este sofrimento 

inicial pode fazê-los desistir da posição e até mesmo do trabalho”.  

Um outro desafio é em relação às atividades. Os gestores possuem este grande desafio de 

diversificar as atividades, ensiná-los atividades novas e dar espaço para a evolução deles. Às 

vezes, por ser um profissional com TEA, o gestor tem medo, deixa a pessoa realizar a mesma 

atividade por meses, para alguns é confortável, mas para outros, não. 

 
Aí o estagiário fala com a Empresa A, com o tutor, e diz que só fica fazendo as mesmas 
coisas, que quer fazer outras coisas. E gestor diz que ele não está preparado ainda. 
Vejo uma vontade, às vezes uma ansiedade, que é da idade, do momento profissional, 
não sei se é só das pessoas com TEA. É difícil entender isso. Uma das estagiárias, que 
já tem 25 para 26 anos, essa coisa da idade, para nós da empresa C, graças a Deus, é 
uma coisa mais quebrada, de estagiário mais velho, que já fez faculdade de Direito, 
tem o inglês fluentíssimo e tem uma segurança nisso. Começaram o processo de 
formação com ela do mesmo jeito que com os outros, mas com três meses, ela disse 
que queria entrar num projeto. A Empresa A me informou que ela queria entrar num 
projeto, que estava desanimada, e que não podíamos perder uma pessoa como aquela, 
com super potencial. E o gestor disse que o projeto foi cancelado, ou adiado, e que 
não podia colocá-la em outro projeto. O gestor foi sincero e sempre a acompanhou de 
perto. Ela hoje está em uma atividade que está gostando muito. Mas podíamos perder 
uma pessoa com esse talento? Nem pensar. Os desafios são vários (Mercedes, empresa 
C). 

  

 O processo de avaliação das entregas é outro desafio para os profissionais com TEA, e 

para as empresas. Algumas empresas deixam mais livre para estes profissionais. É um 

aprendizado constante. Algumas empresas não podem diferenciar muito dos demais 

colaboradores, dependendo da atividade que este profissional com TEA está desempenhando.  

  
A nossa empresa é bastante exigente, sempre foi, e tentamos mostrar, nessa 
sensibilização que fazemos com os gestores, que tem que puxar a pessoa com TEA 
para o mesmo patamar que as outras, mas ao mesmo tempo temos que entender o 
momento e a situação. Temos alguns KPIs muito claros. Quando você fala de um 
profissional de programação e desenvolvimento, por exemplo, tem KPIs que são de 
fora, com report onde a eficiência do profissional é apontada. E isso vem acontecendo 
com um dos profissionais: ele está sempre abaixo da performance do time. E o que o 
gestor está tentando entender é que, talvez, esse seja o resultado dele nessa área, e que 
ele seja bom em outras atividades. Só que essas atividades em que ele é muito bom, 
em que ele supera todo time, não é uma atividade corriqueira, não é uma atividade de 
todos os dias. Então, não tem mágica. A gente vai tentar ver o que fazer nesse caso, 
porque entendemos também o ponto do gestor, e como ele já está há muito tempo com 
o profissional, ele já teve essa ideia. Deu uma atividade a ele que levaria 3 meses para 
ser feita, e ele, profissional com TEA, fez em 4 semanas. Foi brilhante, porém não é 
a atividade diária dele, pela qual ele é avaliado. Então, como vamos ajudar esse 
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gestor? Temos que pensar, não sabemos ainda. Existem algumas alternativas, ou 
vamos direcioná-lo para outra atividade, outra área, ou vamos deixar claro que essa 
pessoa é assim, até onde ela pode ir e até onde ela não poderá ir (Mercedes, empresa 
C). 

 

  A Gabriela, psicóloga que acompanha vários casos na empresa A, diz que em algumas 

situações, é como você ensinar um cadeirante a andar de bicicleta, e cobrar isso dele. Ele não 

vai conseguir nunca, tem uma lesão ali, que não vai mudar. Para a pessoa com TEA, é a mesma 

coisa, e traduzir isso para o dia a dia não é fácil. Ela explica que algumas pessoas com TEA 

nunca poderão ser vendedores, ou parte do time de pré-vendas, e fazer uma apresentação para 

o cliente. Mas outros profissionais com TEA poderão, sim, e o farão muito bem, algumas vezes 

com determinados ajustes e apoios.  

 
Temos na empresa C um profissional que era estagiário, e foi contratado antes dos 2 
anos de formação, foi um caso de sucesso, é um consultor, e já fez apresentação no 
maior evento de tecnologia da nossa empresa, por onde passam 15 mil pessoas. Ele é 
uma das pessoas mais tímidas que temos no nosso grupo de profissionais com TEA, 
tanto que eu, executiva de RH, responsável pelo programa, nunca conversei com ele 
depois da entrevista. Eu o admiro muito, mas ele não gosta de conversar. Ele se dá 
muito bem com o time dele, sai para almoçar às vezes, participa das reuniões, mas 
quando mando e-mail, ele não me responde. A gente tem que respeitar. Ele é um 
desses exemplos. Eles têm capacidade de fazer uma apresentação, mas já combinada. 
O fator surpresa para eles, na maioria das vezes, é o problema. Se ele estiver na frente 
de um cliente, não vai ter jogo de cintura para uma comunicação sujeita a diferentes 
interpretações, ele não tem essa capacidade, essa habilidade. Entendendo isso, você 
pode adaptar. Por isso que a avaliação teria que ter esse contexto. Agora, quando você 
fala de KPI numérico, KPI de eficiência, eu não sei até que ponto...Será que eles 
deveriam ter um target diferente? Eles têm target de eficiência de atendimento ao 
cliente ou de resolução de problemas. Se todo mundo está fazendo 90 e ele está sempre 
no 80, aí o gestor vai falar que, em termos de performance, ele está abaixo do time. 
Então sempre temos que discutir o caso a caso”. (Mercedes, empresa C). 

 

 Em muitos casos, a formação acadêmica já foi um desafio superado, mas a aplicação no 

ambiente de trabalho é um grande desafio. Alguns possuem mestrado, doutorado, mas não 

conseguem um trabalho ou se manter nele. A empresa A, quando procurada por alguém neste 

perfil, faz primeiramente um trabalho de entendimento, para descobrir o motivo da pessoa 

entrar numa vaga e permanecer apenas por 3 meses.  

 
Dentro do ambiente de formação, a gente expõe a pessoa a uma série de trabalhos em 
grupo, e nessas atividades aparecem os gaps, que às vezes são simples falhas de regra 
social, em que alguém poderia dar um feedback pontual sobre uma inadequação. Às 
vezes é uma certa rigidez: o gestor passa uma orientação e ele não faz segundo aquela 
orientação, e isso por um longo tempo acaba não sendo aceito (Gabriela, empresa A). 
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 Para o Fernando, executivo e psicólogo da empresa A, o maior desafio é quando o 

profissional com TEA já está atuando, está entregando muito bem, e deixa de ter o apoio, 

principalmente quando há mudança de área ou de atividades. 

 
O grande desafio é não perder a mão com relação ao apoio. Porque às vezes a pessoa 
está funcionando muito bem, está dando resultados, e a empresa ou os gestores caem 
na tentação de achar que esta pessoa não precisa mais de apoio, que não precisa mais 
conversar com ela de 15 em 15 dias. A acessibilidade para pessoas com TEA é esse 
suporte atitudinal, esse acompanhamento que tem um viés mais comportamental, de 
verificar se está tudo bem, se há alguma oscilação, se a pessoa está tomando 
medicação corretamente, se ela mudou a medicação e isso está interferindo no 
trabalho dela. Todos esses aspectos a gente trabalha no dia a dia. É muito importante 
a manutenção desse apoio. Podemos cair na tentação de suspender esse apoio e a 
chance de dar errado é muito grande. Eu acho que esse é um grande desafio. O desafio 
também é trazer isso para dentro da cultura da empresa efetivamente. Você pode fazer 
isso criando aliados do programa internamente, para disseminar cada vez mais 
conhecimento sobre o assunto, e quando você tem aliados, a chance de você perder 
todo o investimento que fez para trazer o tema para dentro é muito menor. Esse é o 
grande desafio quando a pessoa já está trabalhando (Gabriela, empresa A). 

  

 Após ouvir os 6 entrevistados, pode-se constatar, de forma resumida, que os principais 

desafios que foram relatados por eles são: ter a diversidade inserida na cultura da empresa; 

engajar os gestores na temática da inclusão dos profissionais com TEA; dar importância ao 

desenvolvimento contínuo dos profissionais com TEA; oferecer atenção de forma 

individualizada, porque eles não são todos iguais; e por fim, destacar seus potenciais e trabalhar 

seus gaps de forma constante e equilibrada.  

 

6.5.1 A Comunicação e as Habilidades Sociais  

 

 Aqui, nesta seção, falaremos sobre a comunicação e as habilidades sociais dos 

profissionais com TEA, na visão dos executivos entrevistados. Para eles, trata-se dos principais 

desafios para a maioria das pessoas com TEA. 

 Em alguns casos, o comprometimento na comunicação, na interação social e a presença 

de padrão restrito e repetitivo de comportamento, pode acarretar prejuízos no sucesso do 

profissional, que não tem comprometimentos cognitivos. É necessário, segundo relato dos 

entrevistados e dados da bibliografia pesquisada, um direcionamento e acompanhamento, 

porque o prejuízo na comunicação e nas interações sociais podem lhes trazer dificuldades de 

adaptação. 

 
Para facilitar esta comunicação e as habilidades sociais é importante que nós gestores 
sempre estejamos juntos com eles nas tarefas, principalmente no início. Tem que ter 
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um planejamento, um acompanhamento, no meu caso, era diário, porque senti que 
para eles era mais fácil assim. Ainda assim, eles se viravam sozinhos, entravam em 
reunião, falavam em espanhol, em inglês e se tivessem dúvidas, perguntavam. Eles 
gostam muito que a gente dê feedbacks, que diga se está ficando bom ou não. Isso é 
uma coisa importante para eles. E eles tem que ter segurança no gestor. O gestor tem 
que ser uma pessoa em que eles confiam. O Antonio confiava muito em mim. Então, 
mesmo que ele estivesse trabalhando com outro time ou com outra pessoa, geralmente 
ele vinha falar comigo, e eu fazia uma ponte que fosse eventualmente necessária. 
Acho que é isso, ter esse acompanhamento mais de perto, pelo menos durante o 
primeiro ano, até que eles peguem o ritmo, e tenham a segurança de que o gestor é um 
companheiro que vai ajudar em qualquer situação, até sobre uma calça que furou. 
Nesse caso, libero do trabalho, ele pode ir embora, não precisa repor as horas, não 
estou preocupada se ele vai perder horas de trabalho, mas se ele vai se sentir bem. O 
que funciona para a gente é ter esse acompanhamento bem de perto das tarefas, para 
que eles se sintam seguros (Isabela, empresa D). 

 

 A socialização com outros times e outras pessoas costuma acontecer com o passar do 

tempo, não é imediata, em muitos casos, levam-se meses. Geralmente é alcançado conforme a 

inclusão vai aumentando. A Isabela relata que o Antônio, que já está na empresa há três anos, 

conhece muito mais pessoas, e se sente mais seguro e mais confortável para falar, mas não foi 

assim no primeiro ano. 

 A Rosa ressalta a importância do gestor ou RH estarem muito próximos destes 

profissionais, porque nem sempre, irão realizar a comunicação para tirarem dúvidas sobre as 

tarefas. Se não há o acompanhamento quando alguém da empresa perceber algum gap, é 

possível que se perca a oportunidade de ajustes com ganhos efetivos tanto para o profissional, 

quanto para a área. 

 
Temos na nossa equipe de comunicação interna, externa e marketing uma pessoa com 
TEA, que já está na empresa há dois anos, formada em Jornalismo. Ela foi movida de 
uma função para outra, está ainda numa função bastante júnior, e ajuda no controle 
das listas dos mailings, de listas de distribuição, e às vezes numa matéria ou outra. A 
reclamação do gestor é que ela não tem conseguido ser efetiva em uma nova função 
que está há três meses, que tem se perdido nas tarefas, não tem entregado as tarefas 
em tempo com a qualidade necessária. Foi uma conversa minha com o head e a pessoa 
de RH. O head da área trouxe a importância de não esperar que essa pessoa peça ajuda 
como as outras pessoas pedem. Depois que você faz uma explicação ao grupo, talvez 
você tenha que fazer uma explicação individual para pessoa com TEA e checar se ela 
entendeu ou não (Rosa, empresa E).  

  
Temos um colaborador na empresa que fala muito bem da dificuldade dele com o trato 
social, de como ele tem lidado com isso. E está fazendo palestras para sensibilizar 
outras pessoas. Acho realmente que ganhamos um presente, alguém com uma 
consciência muito grande de si próprio e com capacidade de ensinar o outro. Quando 
você tem uma consciência muito grande do seu funcionamento, você é capaz de virar 
e falar ‘olha, desse jeito não estou entendendo, me sinto mais confortável assim’. Ele 
não apresentou problemas, está performando muito bem (Mercedes, empresa C). 
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 A inclusão no mercado de trabalho pode proporcionar, aos profissionais com TEA, o 

estímulo as suas capacidades interativas, impedindo o isolamento contínuo e dando 

oportunidade para o seu desenvolvimento. Além disso, os entrevistados salientam, também, os 

benefícios que esta relação pode trazer a todos, onde a convivência pode ensinar aos demais 

profissionais, que terão interação com este profissional com TEA, a conviverem e a aprenderem 

com as diferenças. 

 O Fernando relata que todos eles apresentam as dificuldades de comunicação, 

habilidades sociais ou ambas. Há exceções, mas são mais raras. Existem os mais comunicativos, 

que olham nos olhos, mas percebemos algumas dificuldades de habilidades sociais. A forma de 

funcionar do cérebro deles não é entendida facilmente por todo mundo, relata o psicólogo da 

empresa A. 

  
“Me contavam que ele parava as pessoas no corredor e falava algo “estranho”. E só 
depois as pessoas entendiam. Mas a primeira ideia é de que a pessoa é estranha, que 
não dá bom dia, que não vai almoçar junto, que não ri de uma piada. Essas pessoas 
têm essas questões, mas a nossa empresa, a empresa C, contrata pelo interesse naquilo 
que ele possa aportar de positivo. E a gente precisa dessa acessibilidade pra ele, da 
comunicação, da interação social. É isso que a gente tenta mostrar ao gestor, o que 
vamos prover de acessibilidade pra que ele tenha sucesso, pra que ele conviva com a 
gente melhor, pra que ele consiga se comunicar, pra que a gente entenda dele. […] 
Temos um outro ótimo exemplo de comunicação. Esta profissional está na segunda 
área dela, era do mesmo andar que nós do RH, e o time dela veio me contar o quanto 
eles estavam felizes com ela, não só pela questão do trabalho. Ela estava se esforçando 
muito, estudando, mas pela parte pessoal, porque ela trazia positividade para o time. 
Por exemplo, tinha uma pessoa que estava doente na área, que fez tratamento de 
câncer, e ela era sempre positiva, trazia mensagem positiva, trouxe esse valor para a 
área. E até hoje as pessoas são super gratas por ela. É isso, é humano. Precisamos disto 
nas empresas (Mercedes, empresa C). 

 

 Notou-se que ao falarmos de comunicação e habilidades sociais, a conscientização passa 

a ser o fator mais importante destacado nas falas da maioria dos entrevistados.  

 Os executivos da empresa A, especialistas neste tipo de inclusão, reforçaram a 

importância dos gestores serem avisados e de estarem preparados para utilizarem uma 

comunicação muito simples e objetiva, porque a pessoa com TEA vai precisar disso, na maioria 

dos casos. Ao se fazer esta comunicação, mais clara e precisa para esta pessoa com TEA, 

provavelmente, todo o time terá ganhos. Conclui-se que os gestores precisam ser alertados para 

este ponto, porque uma comunicação bem-feita, simples, objetiva e clara agrega muito valor. A 

pessoa com TEA usará o elemento da comunicação como qualquer outro colaborador, mas para 

eles, será de grande importância, para que não fiquem isolados nas competências de suas 

tarefas. 
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6.5.2 A Acessibilidade  

  

A acessibilidade, para pessoas com TEA, é muito mais voltada ao suporte atitudinal, do que 

para conceitos e técnicas. Abordaremos, nesta seção, as atitudes empregadas pelas empresas 

entrevistadas, para receberem e manterem as pessoas com TEA em um ambiente adequado, 

necessário para que eles possam desenvolver seus trabalhos. 

A acessibilidade está atrelada a um suporte, que tem um viés mais comportamental, de 

verificar se está tudo bem, se a pessoa se adapta a um ambiente onde existem muitas pessoas 

circulando, onde há muitas pessoas falando, onde há muita luminosidade, porque alguns deles 

têm alguma ou algumas sensibilidades muito fortes. Uma boa solução é a permissão para que 

trabalharem com fones de ouvidos, ou em posições, onde a visualização não é ampla, pois como 

já foi dito, a iluminação pode ser um fator importante para estas pessoas, então, permitir que 

eles trabalhem de óculos escuros pode ser uma forma de acessibilidade. Pode se dizer, também, 

que acessibilidade no caso das pessoas com TEA é se preocupar se há alguma oscilação no 

temperamento, se a pessoa está tomando medicação corretamente, se ela mudou a medicação, 

o que pode interferir na sua concentração, no seu humor e no seu trabalho, como um todo. 

Todos são pontos importantes para o gestor e o intermediador ficarem sabendo. Esses aspectos 

são importantes para garantir a acessibilidade para pessoas com TEA na empresa.  

 
Não queremos entrar muito na intimidade da pessoa, mas se a Empresa A, ou outro 
intermediador puder falar para o RH e para o gestor qual a parte mais sensível dessa 
pessoa, é importante para a empresa saber lidar e adaptar seu espaço de trabalho se 
necessário […] Tivemos uma estagiária que entrou na área de vendas, que fica num 
andar todo aberto, sem portas fechadas. E essa pessoa tinha sensibilidade auditiva, o 
que pode ser muito comum entre as pessoas com TEA. Então, preparamos o ambiente 
para que ela ficasse num lugar um pouco mais afastado, numa sala fechada, e ela 
usaria fones. Os colegas já sabiam que ela estaria de fone quase que o tempo todo por 
conta da sensibilidade. São atitudes que levam a acessibilidade, não só na questão 
ambiental da luminosidade e do ruído, mas pela questão de que nós temos que ser um 
instrumento para que essas pessoas possam estar em um ambiente de trabalho, assim 
como a ajudamos na comunicação e na sociabilidade, pois se sentirá confortável. A 
maioria deles precisam desta ajuda, desta acessibilidade, além das questões técnicas e 
profissionais do ambiente de trabalho (Mercedes, empresa C). 

  

 A acessibilidade, para uma pessoa com TEA, é diferente da acessibilidade que precisa 

ser feita para uma pessoa que é cadeirante, cega ou surda. A Mercedes relata que no dia da 

entrada dos profissionais com TEA, alguém da empresa A sempre está junto com ele/ela, e 

ficará durante todo o dia, e se necessário, até vários dias, porque se envolvem na parte de 

documentação, para auxiliá-los com plano de saúde, escolha de algum benefício, assinatura de 

contratos, levantamento de documentos pessoais, entendimento das regras da empresa etc. A 



73 
 

 

empresa A os ajuda com tudo que precisarem saber, para que tenham um ingresso confortável. 

Na empresa C, o buddy também acompanha, já nos primeiros dias de ingresso, isto também é 

considerado acessibilidade. O gestor pode, ou não, estar envolvido, mas o buddy é fundamental 

nessa inclusão. Ele será o ponto de contato para tudo que o profissional com TEA precisar. 

 
Em termos práticos o buddy irá informá-lo onde é o banheiro, a copa ou refeitório, 
por exemplo, ou regras da empresa. Esse buddy é muito importante para isso. Ele não 
é um gestor, a gente inclusive pede para não ser, porque são papéis diferente. O gestor 
não vai estar o tempo todo com a pessoa, ele não consegue estar 100% ali nessa 
formação. Tem o papel do gestor, tem o papel do buddy, e tem o papel do mentor, que 
a gente cria dentro da organização, e eu acho muito bacana. O mentor está 
normalmente fora da área. Uma pessoa que vai ajudar, por exemplo, num momento 
em que a pessoa com TEA não entendeu algo, mas tem vergonha de perguntar. O 
mentor ajuda numa atividade, indica o que pergunta, talvez como perguntar. Mas o 
papel dele é mais voltado a mostrar como a organização funciona, como funcionam 
as relações na empresa, o que ele tem que perceber, e acaba todo mundo se 
complementando, isto é acessibilidade (Mercedes, empresa C). 

  

 A executiva da empresa E afirma que alguns gestores, que não conhecem sobre a 

temática do TEA, pensam que talvez, fosse muito mais fácil para cumprir a cota, contratar um 

cadeirante, porque não haveria essa preocupação em ter uma pessoa para ajudá-lo, para dar 

algum suporte, porque a necessidade dele é de uma acessibilidade física, para subir uma rampa, 

abrir uma porta, mas ele vai se sentar na frente do computador e fará o seu trabalho. Porém em 

alguns casos, assim como o profissional com TEA, o cadeirante também precisará de um apoio 

psicológico e de uma acessibilidade diferenciada. Alguns gestores ainda têm esse preconceito, 

não veem o benefício, só o enxergam como uma pessoa que pode dar trabalho, e muitas vezes, 

este preconceito é simplesmente, por falta de conhecimento. 

 O Fernando e a Gabriela relatam que já tiveram o pedido de uma empresa parceira para 

que todo esse cuidado, esse coach, essa acessibilidade que é feito com o profissional com TEA, 

fosse feito com outros funcionários, e demandou um projeto para a empresa A realizar esse 

mesmo trabalho. Para este gestor, funcionou muito bem. Ele teve os resultados esperados.  

 Muitas empresas começam programas excelentes de inclusão de pessoas com 

deficiência, mas não tratam isso de forma estratégica, de modo a inserir efetivamente na cultura, 

não dão espaço para acessibilidade, não conscientizam seus colaboradores. É preciso 

constantemente estar trazendo o tema. Quando entra uma nova pessoa na empresa, deve-se falar 

do tema para ela, “nossa empresa tem esse programa”. Ir constantemente levando isso a todos 

na empresa. 

 
A gente já teve a situação de um consultor com TEA, que já estava trabalhando há 
dois anos com uma mesma gestora. A gestora era tão engajada no tema e conhecia tão 
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bem o perfil daquele consultor com TEA, que ela sabia quando as coisas saíam da 
rotina dele porque ele apresentava dificuldades em um determinado momento ou 
situação e ela sabia como ajudá-lo, como deixar tudo voltar à normalidade. Mas ela 
recebeu uma proposta de trabalho para sair do banco. Sua primeira atitude foi de não 
divulgar nada a ninguém num primeiro momento, pois antes disso quis contar a nós 
do RH e a equipe, para prepararmos esse jovem com TEA para o momento em que 
ela fosse anunciar sua saída. Ajudamos nesta comunicação, a repercussão foi boa, ele 
se organizou bem com essa mudança, ele era muito apegado a essa gestora (Isabela, 
empresa D). 

 

 Notou-se que essa questão da acessibilidade tem muito a ver com a verdadeira 

diversidade e inclusão existentes nas empresas. Se efetivamente a diversidade está na cultura 

da empresa, se ela faz parte do dia a dia do negócio, as empresas têm que estar abertas e aptas 

a estas adaptações, e a esta acessibilidade, seja de ambiente, ou de atitude. 

 

6.5.3 A Saúde e os impactos no dia a dia do trabalho 

  

 Seguiremos, nesta seção, com os relatos dos executivos entrevistados sobre o dia a dia 

das pessoas com TEA no trabalho. Não poderemos deixar de lado os impactos na saúde, visto 

que a aceitação e o bem-estar de qualquer profissional, com ou sem TEA, são fatores 

importantes para sua permanência e evolução.  

 A Gabriela, da empresa A, relata que há alguns estudos que apontam transtornos de sono 

nas pessoas com TEA. Ela menciona que muitas pessoas com TEA apresentam essa dificuldade, 

tendo um sono irregular.  

 
Se precisam estar numa reunião às 9h da manhã, vai ter dificuldade de focar, às vezes 
até de acordar. Já tivemos pessoas que começavam a trabalhar 10h30, 11h, pessoas 
com potencial muito legal, com habilidades, mas que precisavam desse ajuste. E a 
empresa permitiu que ela trabalhasse assim, até 19h30, 20h. Um apoio pequeno que 
pode proporcionar que a pessoa permaneça no emprego (Gabriela, empresa A). 

  

 A pessoa com TEA pode ter algum comprometimento na saúde, que possa interferir no 

trabalho. Pode ter ou não relação com o transtorno. Alguns dependem de medicamentos para 

algum controle, seja do foco, da concentração, do emocional, para não ter convulsões etc.  

 A falta de adaptação, por questões socioprofissionais, pode desencadear em uma 

depressão, uma ansiedade, e a pessoa desestruturar, diz o executivo da empresa A. Com isto, 

todo o treinamento e a rotina do período de capacitação pode se perder, o profissional não 

conseguir mais começar no horário, e não fazer as entregas da forma que fazia antes. 
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Então pela saúde do profissional, se não faz mais sentido a pessoa estar naquela 
posição retiramos do cargo, obviamente que depois de um tempo de tentativa do time, 
da gente, e quando é entendido que o profissional com TEA não está em um momento 
equilibrado. Buscamos intervir também com apoio da família, da psicóloga, do 
psiquiatra, e vamos assim por um tempo. Sendo bem-sucedidos, a gente já reinsere a 
pessoa em outro cliente ou empresa. Lembro de uma pessoa que se perdeu 
completamente na rotina, a gente tirou do cliente, e num ambiente mais controlado, 
conseguimos contornar, e agora estamos colocando em outro cliente. Tem que existir 
esta sensibilidade, porque o impacto na saúde e na qualidade de vida da pessoa pode 
ser grande (Gabriela, empresa A). 

 

  O Fernando e a Gabriela, da empresa A, relatam que o profissional com TEA pode estar 

num momento em que algo não está estruturado, seja em casa ou no trabalho, e a pessoa vai 

precisar de um acompanhamento clínico terapêutico. Sendo muito intensivo este 

acompanhamento, não sendo possível conciliar com o trabalho, a empresa A como 

intermediadora ajuda este profissional a tomar a decisão de dizer para a empresa que vai ter que 

cuidar da saúde, que nesse momento, não será possível prestar nenhum trabalho em nenhuma 

empresa e que, passado esse período, e ficando tudo bem, ela volta. Em muitos casos, com a 

intermediação da empresa A, as portas ficam abertas para ela. 

 
Fica difícil a gente sair da questão técnica, que é o que a gente fala todo santo dia, das 
dificuldades e das fortalezas do profissional com TEA. Mas basicamente a gente está 
falando de pessoas que têm características diferentes, que podem apresentar algumas 
questões de saúde que precisam ser cuidadas para que elas tenham uma vida plena, 
qualidade de vida. Mas no caso do TEA é importante a sociedade poder proporcionar 
os apoios necessários para que essas pessoas possam ter uma boa adaptação. Quando 
a gente fala de qualidade de vida, é na vida da pessoa como um todo, tanto nas 
questões de educação, de acesso a trabalho e da saúde. Por isso que a gente gosta 
muito do tema neurodiversidade (Gabriela, empresa A). 

  

 De uma forma geral, constatou-se com os relatos dos entrevistados, que a saúde afeta o 

desenvolvimento e a permanência destes profissionais no mercado de trabalho, não podemos 

generalizar que todos terão problemas de estresse, levando a uma depressão, mas ter o 

entendimento individualizado de cada um, com profissionais especializados para realização de 

uma intervenção precoce, os ajudará a evitar problemas de saúde, que possam comprometer 

seus desenvolvimentos e a sua permanência no mercado de trabalho.   

 

6.6 Pode-se chamar de Inovação?  
  

 Aqui, nesta seção, serão apresentadas algumas falas dos entrevistados sobre a relação 

entre a contratação de pessoas com TEA e o tema inovação em suas empresas. Limitamos 

apenas às falas, por ausência de bibliografia que apoie as análises neste tema.  
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 Na empresa C, a pioneira no assunto no Brasil, o programa se iniciou na Alemanha, e 

surgiu principalmente com foco nas habilidades que essas pessoas com TEA têm para agregar 

aos negócios da empresa, principalmente em inovação. Não é só esta empresa e as empresas de 

TI que falam em inovação, todas as empresas querem inovação, principalmente nos tempos 

atuais.  

 
Quando você fala de uma empresa de tecnologia, inovação é o sentido da existência 
dela. Talvez a gente tenha começado a falar de inovação muito antes das outras 
empresas. E existimos justamente para apoiar os clientes na melhoria de seus 
negócios, é a missão da nossa empresa. O mundo rodar melhor. Quando você traz um 
tema como o TEA, você está dizendo que essas pessoas têm muito a agregar ao nosso 
negócio. Esse é um dos fatores. E há um outro fator social muito importante 
(Mercedes, empresa C). 

  
 O Brasil começaria esse ano a ter esses dados de pessoas com TEA no Censo, mas 
por questões da pandemia e do atual governo, teremos que aguardar mais um pouco, 
mas segundo algumas fontes podemos dizer que aqui no Brasil, em média, que uma 
de cada sessenta pessoas nasce com TEA (Thomas, empresa B). 

  

 Para os entrevistados, a contratação de profissionais com TEA está associada à 

inovação, pois estes profissionais trazem um novo modo de olhar a realidade, o pensar fora da 

caixa, a forma de estruturar o pensamento, conforme veremos nas falas abaixo.  

  
Olha só estes dados, mesmo não sendo oficiais, mostram o compromisso que a gente, 
na empresa C, como organização, temos de incluí-los, assim como as pessoas com 
deficiência de modo geral. A gente tem um compromisso muito grande. Em termos 
de motivação, eu me pauto na questão da inovação, na questão de pensar diferente. Se 
você conversar com um dos nossos vice-presidentes da área de vendas, que é o nosso 
grande parceiro nesse projeto, e mentor de quase todos os profissionais com TEA, ele 
diz: ‘se a gente quer que a empresa se posicione no futuro como uma empresa 
inovadora, você tem que ter essas pessoas no seu time, porque elas têm um jeito 
diferente de olhar. […] Eu fico super orgulhosa. Uma das gestoras falou para mim 
que, logo no começo do projeto, participou de uma reunião com cliente, e ficou uma 
meia hora debatendo com o cliente sobre o que ele queria. Daí a pessoa com TEA da 
equipe dela, que estava participando da reunião, escreveu num papelzinho o que o 
cliente estava querendo saber. Ela perguntou ao cliente o que ele estava querendo, e 
era exatamente aquilo. O pensar fora da caixa. O olhar de uma forma diferente, esse 
é um exemplo. E tenho vários outros. Um dos primeiros estagiários, quando veio 
conversar comigo, tinha uma maneira de estruturar o pensamento dele que eu ficava 
encantada. A forma de elaborar as perguntas para mim, ele tinha uma facilidade muito 
grande de escrever, uma mente brilhante. E, no entanto, não teve tanto sucesso no 
trabalho dele, não. Mas tinha essa coisa brilhante. Esse tipo de coisa que temos que 
começar a perceber (Mercedes, empresa C). 

 
“Porém, à medida que o programa cresceu, aprendemos que as habilidades das 
pessoas com TEA são tão únicas quanto os próprios indivíduos. Também acreditamos 
que, para que nossas soluções prosperem no mercado, nossa força de trabalho precisa 
refletir a diversidade de perspectivas que nossa base de clientes representa, incluindo 
a perspectiva neurodiversa”, ressalta Paula Jacomo, Head de Recursos Humanos da 
SAP na América Latina. “Criar uma cultura diversa, inclusiva e liberta de preconceitos 

https://www.linkedin.com/in/paula-jacomo-602a677/?originalSubdomain=br


77 
 

 

é o que diferencia as empresas com propósito. Empresas, organizações e sociedade 
são melhores quando incluem pessoas com capacidades diferentes: “A diversidade 
alimenta nossa inovação, aumenta nosso envolvimento com clientes e funcionários e 
ajuda a impulsionar o sucesso dos negócios nesse mundo digital em rápida mudança”, 
finaliza Paula (SAP BRASIL, 2019). 

  

 A diversidade, independente de qual diversidade estamos falando, é um diferencial 

competitivo, que pode resultar em um maior número de inovações em uma empresa, seja em 

processos já existentes, ou no desenvolvimento de novos produtos e processos, gerando 

vantagem competitiva. 

 Nas entrevistas realizadas, focadas na inclusão de pessoas com TEA no mercado de 

trabalho e nas referências bibliográficas pesquisadas, ficou claro que estas pessoas podem 

desenvolver qualificações importantes para muitas funções e análise de problemas, implantando 

soluções de forma diferenciada. Não podemos generalizar, mas há grande potencial em muitos 

deles, podendo ser perfis e habilidades difíceis de serem desenvolvidas em profissionais da área 

de Tecnologia da Informação ou em outra área, que não possuem TEA, ou características do 

espectro. 
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7 DISCUSSÃO DOS DADOS 

  

 Na presente seção, serão realizadas as discussões dos dados obtidos durante as 

entrevistas, relacionando-os com a literatura pesquisada referente ao mercado de trabalho para 

pessoas com TEA. Esta análise tem como propósito responder à pergunta de pesquisa que é: 

Quais são as práticas de gestão direcionadas às pessoas com TEA? Para completar as análises, 

serão relatados, também, através dos dados obtidos, os principais desafios para estes 

profissionais e os benefícios de tê-los nas organizações.   

 Para se obter os dados necessários para esta análise, foram entrevistados 6 executivos 

que ocupam cargos de gestão em 5 empresas, sendo uma delas uma ONG global, direcionada 

ao treinamento e inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho, uma instituição líder 

mundial em serviços financeiros, uma instituição financeira brasileira de grande porte, uma 

empresa criadora de softwares de gestão de empresas, e uma empresa líder global em serviços 

de auditoria e consultoria. 

 Todos os entrevistados são os líderes responsáveis por um grupo de profissionais com 

TEA ou são os responsáveis pelo tema de inclusão de pessoas com TEA em suas instituições, 

sendo ou não os gestores diretos destes profissionais. 

 A ONG, que presta serviços relacionados a inclusão de pessoas com TEA no mercado 

de trabalho, tem como parceiros 4 destas empresas entrevistadas. Apenas uma delas, a empresa 

de auditoria e consultoria não havia fechado contrato com a ONG até o momento da entrevista, 

embora estivessem iniciando contatos com a intenção de evoluir para uma parceria ainda em 

2021. 

 O propósito de ter estas 5 empresas, incluindo a ONG, neste estudo é pelo fato delas 

serem as pioneiras na inclusão de pessoas com TEA em seus segmentos de atuação, com 

destaque nas matérias publicadas pelas mídias direcionadas ao tema Autismo, e outras mídias 

no geral. 

 As entrevistas foram realizadas de forma semiestruturada. A pesquisadora atuou como 

ouvinte, realizando pequenas interferências, para condução dos temas ao objetivo final, que foi 

a coleta de dados, por meio de perguntas abertas elaboradas através das teorias e materiais 

estudados sobre o assunto, permitindo o direcionamento para que se pudesse obter respostas e 

relatos espontâneos adequados para a realização desta análise. 

 As entrevistas foram realizadas entre o período de 13 de abril de 2021 e 31 de maio de 

2021. Todas as entrevistas foram gravadas pela pesquisadora, com prévia autorização dos 

entrevistados e transcritas de forma integral para a realização de consulta, permitindo um 
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processo de análise mais detalhado das falas e relatos das experiências dos entrevistados. Após 

as transcrições, as entrevistas foram codificadas com o auxílio do software MAXQDA. 

 São poucos os estudos que se referem ao mercado de trabalho para as pessoas com TEA. 

Mas alguns estudos realizados em países da Europa e nos Estados Unidos, no período de 2002 

a 2008, apontam um aumento no diagnóstico de crianças com TEA, em 70% se comparado a 

períodos anteriores (COLEMAN; ADAMS, 2018), estes jovens são parte dos candidatos a 

ingressarem no mercado de trabalho destes países, sendo importante um olhar atento para estes 

futuros profissionais. 

 A iniciação e permanência de profissionais com TEA no mercado de trabalho não é uma 

tarefa fácil e o desconhecimento da sociedade sobre o tema torna este desafio ainda maior. Em 

muitos países, incluindo o Brasil, não há estudos estatísticos que possam mostrar quantas 

pessoas podem ter TEA e muito menos quantas estão empregadas. A ONU considera a 

estimativa global de aproximadamente 1% da população pode ter autismo no mundo todo, estes 

são dados de 2010. Já OMS subordinada a ONU, apresenta um número diferente. Uma 

estimativa média diz que em todo o mundo, uma em cada 160 crianças tem autismo, mas 

afirmam que este número pode ser muito maior porque em países de baixa e média renda, este 

assunto pode ser completamente desconhecido, com muitos casos não diagnosticados (PAIVA 

JUNIOR, 2019). 

 A empregabilidade de pessoas com TEA nas empresas pode ser considerado em fase 

inicial em todo mundo, países como os Estados Unidos e alguns países da Europa estão um 

pouco mais a frente, mas ainda há muito o que se fazer e divulgar para que se possa afirmar a 

existência de oportunidade de trabalho e desenvolvimento de carreira para neurodiversos nas 

empresas em caráter global (HENSEL, 2017; KATZ; DEJAK; GAL, 2015; LEOPOLDINO, 

2015).  

 Identifica-se a contribuição que este estudo pode trazer, adicionando dados à literatura 

nacional, atualmente limitada a poucas publicações e à literatura internacional em 

desenvolvimento, embora também escassa. Nos relatos dos executivos entrevistados, foi 

identificada a experiência destes na contratação e na vivência com o acompanhamento dos 

profissionais no mercado de trabalho, podendo proporcionar, associado à teoria, mais um 

conteúdo para evolução dos entendimentos sobre o tema. 

 Nota-se que principalmente as grandes empresas, multinacionais ou globais possuem 

mais interesses em destinar posições de trabalho para estes profissionais, embora o número de 

vagas destinadas a eles seja baixo, e a maioria dos programas ainda incipientes. São poucas as 

empresas com programas consolidados e com divulgação da causa para a sociedade. Há muitos 
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obstáculos que impactam estas contratações, sendo os dois principais identificados: a situação 

econômica, com muitos países convivendo nos últimos anos com aumentos das taxas de 

desemprego e o desconhecimento da sociedade sobre o tema. 

 Para que esta empregabilidade aumente, é necessária a maximização de esforços, tanto 

das famílias, quanto das empresas e da sociedade, com orientação adequada para criar um 

ambiente de entendimento e inclusão frente às diversas dificuldades enfrentadas pelas pessoas 

com TEA (CONE, 2018; HENSEL, 2017; LEOPOLDINO, 2015).  São importantes a 

conscientização e o entendimento sobre a capacidade de trabalhar destas pessoas, elas não 

podem ser esquecidas pelo mercado de trabalho, precisam ter oportunidades de ingresso e de 

desenvolvimento (BARON-COHEN, 2003; BRIZEA, 2019; KATZ; DEJAK; GAL, 2015; 

MAHONEY, 2017; VAN WIEREN; REID; MCMAHON, 2008). 

 As descobertas das vocações, habilidades e fortalezas, antes do início em uma função, 

podem tornar o ingresso no mercado de trabalho de jovens com TEA menos complexo, assim 

pode-se ter uma melhor ideia de qual posição ou função podem ser mais adequadas aos seus 

perfis (CONE, 2018). 

 Dessa forma, ao concentrar a análise nas práticas de gestão adotadas por estas empresas 

que vêm obtendo sucesso nas contratações destes profissionais, o principal entendimento é que 

cada pessoa com TEA é diferente, e por isto, o processo de contratação, os treinamentos, as 

rotinas de trabalho e a acessibilidade são fatores importantes para serem trabalhados de uma 

forma bem pensada e em alguns momentos, individualizada (KATZ; DEJAK; GAL, 2015). As 

dificuldades também variam de pessoa para pessoa, e podem ser de comunicação, do 

entendimento de metáforas, de concentração, algumas sensibilidades como a fotofobia etc.  

 Tendo em vista as práticas de gestão, iniciando-se pela contratação e acompanhamento 

de pessoas com TEA no mercado de trabalho, é possível afirmar a importância de se ter um 

profissional ou equipe que entenda do assunto, desde o início do processo, e que possa explicar, 

para as outras pessoas, as habilidades da pessoa com TEA, as dificuldades e as sensibilidades. 

O processo de contratação precisa ser bem elaborado, saindo um pouco dos padrões formais 

para admissão, um bom exemplo é substituir o processo formal por workshops de descobertas 

como os hackathons. O conhecimento dos interesses destas pessoas, fora do trabalho, também 

pode proporcionar um entendimento maior sobre as suas habilidades para a contratação. Nesta 

fase da contratação, é importante que as explicações sejam claras, um bate-papo sem a 

necessidade de interpretações nas entrelinhas. A experiência de simulações do local de trabalho 

e das rotinas a serem desenvolvidas também são boas práticas para este passo inicial 

(COLEMAN; ADAMS, 2018; SAP, 2017; VAN WIEREN, REID; MCMAHON, 2008 ) 
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A literatura pesquisada e as entrevistas realizadas para este trabalho revelam a 

importância de um trabalho assistido, um trabalho apoiado ou uma mentoria com um 

intermediador no dia a dia destes profissionais durante e após suas contratações (CONE, 2018; 

LATTIMORE; PARSONS; REID, 2006; MAHONEY, 2017; VAN WIEREN, REID; 

MCMAHON, 2008). 

 Já sobre os treinamentos, o estudo mostrou que não deve ser só para os profissionais 

com TEA, mas também para quem irá interagir com eles. É importante que colegas e gestores 

conheçam sobre o tema para que se aja com naturalidade. A ocorrência destes treinamentos em 

um grupo, onde possam trocar experiências acompanhados por uma mentoria, em um ambiente 

simulado, também facilitará a dinâmica do início das atividades quando tudo tende a ser muito 

novo para todos. A integração e os treinamentos destes profissionais precisam ser com 

orientações claras, sem sobrecarga de trabalhos e livre de distrações (BRIZEA, 2019; 

LATTIMORE; PARSONS; REID, 2006; VAN WIEREN; REID; MCMAHON, 2008). 

 Coleman e Adams (2018) recomendam que as adaptações no local de trabalho possam 

ser variadas, e em alguns casos, sem afetar as condições físicas do local, elas podem ser 

representadas apenas pela permissão tanto da empresa, quanto do gestor de se trabalhar em um 

local mais isolado. O uso de fones de ouvidos, ou de óculos escuros, que proporcionem um 

ambiente de mais controle e de conforto para estes profissionais também pode ser adotado.  

 Em relação aos desafios, tanto a teoria, como e as entrevistas revelam que o não se 

encaixar dentro dos padrões ditos como normais, corporativamente, é o grande desafio para 

estes profissionais, visto que este universo sempre foi muito estereotipado. A pessoa com TEA, 

dependendo de sua neurofisiologia, pode ter a tendência a alguns comportamentos, que podem 

ser julgados como estranhos, tais como: uma maior sistematização, e em alguns casos, uma 

menor empatia. Todas as pessoas têm habilidades de sistematização e empatia, o ponto é o 

quanto cada um de nós temos, e o quanto estamos habilitados para o mercado de trabalho 

(BARON-COHEN, 2003; HENSEL, 2017; KATZ; DEJAK; GAL, 2015). 

 Na maioria dos casos relatados nas entrevistas, o profissional com TEA, que almeja 

estar no mercado de trabalho, faz um grande esforço para se adaptar aos ambientes existentes 

nas empresas, mas precisam do apoio das pessoas com quem se relacionam, para que as 

adaptações de todas as partes aconteçam. Se não estiverem bem assistidos, principalmente os 

jovens com TEA que estão no início de suas carreiras, o processo de adaptação pode ter um 

impacto negativo, causando frustração e comprometimento nas questões de saúde física e 

mental. Está aí a importância do trabalho assistido, com uma mentoria e com apoios adequados, 
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de forma constante (BRIZEA, 2019; LATTIMORE; PARSONS; REID, 2006; VAN WIEREN, 

REID; MCMAHON, 2008). 

 A teoria e as entrevistas mostram que a construção da autonomia destas pessoas para 

enfrentarem a vida adulta, se construído na infância, com terapias e acompanhamentos 

adequados, facilita o ingresso no mercado de trabalho (COLEMAN; ADAMS, 2018; KATZ, 

DEJAK; GAL, 2015). Nota-se que pessoas que tiveram acesso a vários tipos de suporte, na 

infância e na juventude para o auxílio na parte motora, na fala, na cognição, na socialização 

etc., possuem maiores chances de entrar e de permanecer no mercado de trabalho.  

 Ao analisar o discurso dos executivos entrevistados, é possível constatar que as 

empresas com uma cultura mais inclusiva tendem a promover programas de sucesso para a 

contratação e a permanência dos profissionais com TEA, justamente por disseminarem o 

assunto para grande parte da organização, tornando tanto a empresa mais acolhedora para estas 

pessoas, quanto o dia a dia, menos desafiador.  

 Os relatos dos executivos Fernando e Gabriela da ONG, que realiza a inserção destes 

profissionais no mercado de trabalho, como os dados da literatura apontam que em muitos 

casos, eles são profissionais com um potencial de entrega semelhante às pessoas ditas como 

normais. Algumas pessoas com TEA possuem domínio em algumas áreas, tornando suas 

entregas até mesmo diferenciadas. Mas a literatura e os entrevistados deixam claro que não 

devemos criar um estereótipo de que pessoas com TEA são, na maioria, gênios. Há sim pessoas 

com altas habilidades, que possuem TEA e são magníficos em algumas áreas de atuação, 

devido, até mesmo, ao hiperfoco que possuem, mas o que a sociedade e as empresas precisam 

entender é que, para estes profissionais, uma entrega dentro da média e a adaptação deles no 

convívio diário já são grandes vitórias, diante das dificuldades que precisam enfrentar 

(BRIZEA, 2019; CONE, 2018; ELIAS, 2017). 

 As entrevistas corroboram que o fato das pessoas com TEA pensarem diferente, levando 

para as empresas experiências e pontos de vistas ainda não discutidos, além do rompimento das 

barreiras dos estereótipos organizacionais à contratação das pessoas com TEA, pode contribuir 

para a inovação nos comportamentos organizacionais, repercutindo em outras frentes, tais 

como: criação de produtos, forma de desenvolver os trabalhos, adaptação dos ambientes de 

trabalho, e até mesmo na gestão e liderança de equipes, tornando-as mais humanizadas.  

 Pela escassez de bibliografia acadêmica diretamente ligada ao tema Contratação de 

Pessoas com TEA e Inovação nas Empresas, a afirmação de que as pessoas com TEA levarão 

experiências e pontos de vistas diferentes, trazendo diferencial às empresas também não pode 

ser atribuída à teoria. Com isto, não há a pretensão de se afirmar que os profissionais com TEA 
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serão gênios ou mártires da mudança em seus locais de trabalho. Mas a possibilidade de 

entregas, com mais precisão e atenção aos detalhes, pode ser motivadores disruptivos nas 

organizações.  

 A teoria e as entrevistas confirmam que mesmo dentro ou abaixo da média de qualidade 

nas entregas, as pessoas com TEA podem ser capazes de desenvolver seus trabalhos e serem 

bons profissionais, podendo provocar, nos gestores e nas equipes, práticas de gestão que geram 

um ambiente mais humanizado, desenvolvendo em seus colegas um olhar diferente para as 

diferenças e para o outro (BRIZEA, 2019; CONE 2018; AUTICON, 2019; NELSON, 2018; 

VAN WIEREN, REID, MCMAHON, 2008). No mundo corporativo, os ambientes, na maioria 

das vezes, não estão abertos para as diferenças. Está aí um grande desafio para toda a sociedade.  

 O estudo mostrou que as empresas, que possuem programas desenvolvidos há algum 

tempo, possuem bons casos de sucesso, mas que precisaram ao longo do tempo, espaço para se 

desenvolverem e para isto, contaram com gestores, pares e parceiros intermediadores. A 

maioria dos entrevistados enfatizou a necessidade dos programas de contratação de pessoas 

com TEA serem feitos, desde o início, com conhecimento do assunto, com técnica, com 

profissionalismo, mas também, muito com a parte humana, com o coração para que dê certo.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O foco desta pesquisa foi o mercado de trabalho para pessoas com TEA – Transtorno 

do Espectro Autista. O estudo foi conduzido a partir da seguinte pergunta de pesquisa: Quais 

são as práticas de gestão direcionadas às pessoas com TEA? 

 Visando responder à pergunta de pesquisa, a abordagem teórico metodológica utilizada 

foi a pesquisa qualitativa descritiva, através de entrevista semiestruturada, que abre espaço para 

o detalhamento da questão de pesquisa, de acordo com a dinâmica das entrevistas e com o perfil 

dos entrevistados (CRESWELL, 2007). Para este estudo, foi utilizada a Análise de Conteúdo, 

através da técnica de análise temática (BARDIN, 2016). Os dados necessários para esta análise 

foram obtidos através da entrevista de 6 executivos, que ocupam cargos de gestão em 5 

empresas, sendo uma ONG global direcionada ao treinamento e inclusão de pessoas com TEA 

no mercado de trabalho, uma instituição líder mundial em serviços financeiros, uma instituição 

financeira brasileira de grande porte, uma empresa criadora de softwares de gestão de empresas, 

e uma empresa líder global em serviços de auditoria e consultoria. 

 O trabalho teve como base, majoritariamente, a literatura internacional sobre o tema, já 

que a literatura nacional se mostra escassa. Muitos países estão no início do conhecimento e da 

divulgação de temas referentes ao Autismo. Nos últimos 10 anos, houve uma intensificação nas 

divulgações sobre o tema Autismo, embora sejam poucas as publicações acadêmicas, incluindo 

artigos acadêmicos referentes ao mercado de trabalho para estes profissionais.  

 Durante a pesquisa, foram abordadas algumas questões sobre o mercado de trabalho 

brasileiro para pessoas com TEA, mesmo sendo dados pouco precisos. Foram analisadas as 

questões da adoção de cotas nas empresas, e a relação desta na contratação de profissionais com 

TEA. Constatou-se que, exceto em duas delas, todas as outras empresas não relacionam seus 

programas com o preenchimento de cotas para pessoas com deficiência.  

 Apurou-se os relatos dos entrevistados sobre a cultura das empresas e os impactos em 

seus programas para ingresso de profissionais com TEA. A cultura da empresa mostrou-se 

como sendo um grande diferencial nos programas voltados ao TEA nas empresas. E por fim, 

foram entendidas as principais práticas de gestão, sobre as temáticas: da contratação, da 

revelação do diagnóstico, das intermediações, dos treinamentos e dos principais desafios. 

Assim, foi possível ter uma visão mais abrangente sobre o tema para se responder à pergunta 

de pesquisa. 
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 Com base na literatura e nas entrevistas realizadas para este trabalho, considera-se que 

as práticas de gestão direcionadas às pessoas com TEA, na maioria das empresas não diferem 

das práticas para se contratar e se manter empregado qualquer profissional ou jovem ingressante 

no mercado de trabalho. Para alguns profissionais com TEA, não se ter práticas de gestão 

específicas direcionadas as suas necessidades, pode significar uma grande barreira, que ao 

passar do tempo, poderá ser ultrapassada. Já para outros profissionais com TEA, a contratação 

e a permanência em empresas, sem foco no profissional com TEA, ou com práticas inadequadas 

de gestão, pode resultar em desafios não superados, frustrações obtidas e desistência daquela 

posição ou, até mesmo, da continuação no mercado de trabalho. Isto explica que para os 

profissionais com TEA, algumas adaptações são importantes, além de uma boa gestão, 

direcionada ao desenvolvimento, à evolução e à permanência destes profissionais no mercado 

de trabalho. 

 Considera-se que o histórico de vida do profissional com TEA, unido a alguns fatores, 

pode impactar sua vida profissional na idade adulta. Estes fatores se proporcionados à pessoa 

com TEA, desde a infância, ajudam na construção do apoio para que estes profissionais se 

desenvolvam e evoluam em suas carreiras, podendo permanecer por mais tempo empregados. 

Estes fatores são: acesso às terapias, ingresso em escolas inclusivas, com professores e 

funcionários preparados, famílias e sociedade participativas e abertas à diversidade e à inclusão. 

Estes fatores trarão maiores oportunidades para o desenvolvimento de suas carreiras. Embora 

esta não seja a realidade da maioria das pessoas com TEA na maioria dos países, incluindo o 

Brasil.  

 Os diagnósticos e acesso às terapias necessárias podem não existir ou só serem iniciadas 

na adolescência ou na vida adulta, quando muitos traumas já foram vividos, impactando a 

socialização, e proporcionando a desmotivação pelo ambiente de trabalho. Neste sentido, é 

importante que haja uma maior conscientização, na sociedade, a respeito desse transtorno, a 

fim que a família busque o diagnóstico e possa promover as condições de desenvolvimento 

necessário ao longo da vida desta pessoa. São necessárias políticas públicas, incluindo o suporte 

desde a primeira infância, porque os acessos aos tratamentos até a vida adulta são de alto custo, 

não sendo compatíveis com a realidade financeira de muitas famílias.  

 Além da importância financeira, o ingresso no trabalho é a etapa mais sólida para a 

independência de todos os jovens, sendo o momento de lidarem com os desafios da vida adulta. 

Para o jovem ou profissional com TEA, o desafio pode ser muito maior, devido às dificuldades 

nas questões sociais, que são comuns para a maioria deles. Tendo em vista tal realidade, a 

iniciativa privada também tem um papel importante no tema, oferecendo suporte ao longo da 
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atividade laboral do profissional com TEA, de preferência, com tipos de intermediações que 

podem ser consideradas boas práticas de gestão para estes profissionais, e que podem ser 

chamadas de diversas formas: trabalho acompanhado, trabalho assistido, mentoria, programa 

direcionado, treinamento com vivência etc. 

 Este trabalho acompanhado, assistido com ou sem mentoria significa que este 

profissional com TEA, independente da denominação dada à ação praticada pela empresa, terá 

apoio de psicólogos especializados, do RH das empresas e dos gestores, com um olhar 

diferenciado para cada caso, desde os processos seletivos, durante todo o desenvolvimento 

destes profissionais, até a necessidade de mudança de função ou de empresa. Neste tipo de 

acompanhamento, as práticas de gestão serão bem elaboradas para o grupo com TEA e, até 

mesmo, tratadas de forma individualizadas em diversas etapas. Por exemplo, logo no processo 

seletivo: não se pode simplesmente adotar dinâmicas de grupo que reprovarão um candidato 

com TEA, porque este não conseguiu olhar nos olhos do entrevistador, ou porque o candidato, 

nesta ocasião, não procurou se relacionar com os demais candidatos naquele primeiro contato.  

 As práticas adequadas de gestão incluem também: formação e orientação específicas 

para as áreas de interesse, mapeamento das competências de cada profissional, escolha de um 

tutor ou coach adequados a estes profissionais, desenvolvimento de Plano de Desenvolvimento 

Individual (PDI), encontros com RH e psicólogos, com o intuito de mapear os objetivos a serem 

alcançados, com implementação de estratégias para facilitar este alcance, além do trabalho em 

grupo com outros colaboradores, com ou sem TEA, com o intuito de estimular a interação social 

destes profissionais. 

 Sabe-se que estes tipos de acompanhamentos nas empresas, em um país como o Brasil, 

não são tarefas fáceis, vão gerar custos, se forem feitos de forma terceirizada, ou mesmo com 

colaboradores da própria empresa, porque estes também precisarão de treinamento, para 

conhecerem sobre o assunto e terem sucesso em seus programas. 

 Os entrevistados relataram que alguns colaboradores, já pertencentes à empresa, que 

não ingressaram por nenhum programa direcionado à profissionais com TEA, após perceberem 

uma abertura da empresa para falar sobre o tema, conseguiram expor sobre seus diagnósticos 

para o RH, gestor ou para algum outro profissional de sua confiança. Alguns buscaram 

tratamento, compreendendo algumas barreiras de socialização vividas na infância, na 

adolescência e na vida adulta. 

 A cultura inclusiva, disseminada nas organizações e o acompanhamento direcionado a 

estes profissionais desde a contratação até sua saída, ou realocação de área ou empresa, 

mostraram-se como as principais práticas de gestão que conduzirão o sucesso destes 
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profissionais nas empresas e na sociedade, juntamente com a conscientização de gestores e 

pares sobre as características e questões específicas das pessoas com TEA. 
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9 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

  

 Por se tratar de um estudo sobre um assunto, até o momento, pouco pesquisado nos 

meios acadêmicos, são muitas as lacunas para serem preenchidas sobre o tema Mercado de 

trabalho para pessoas com TEA. Assim como no meio acadêmico, a sociedade vem tomando 

conhecimento sobre o assunto à medida que o acesso aos diagnósticos vem crescendo, o que 

pode ser resultado do aumento ao acesso às informações pela parte científica, pelos médicos e 

pesquisadores e pela população em geral. 

 O estudo foi fundamentado na análise qualitativa, a partir de uma amostra de 5 empresas 

entrevistadas, que fazem parte das principais empresas presentes em vários países, incluindo o 

Brasil, que possuem o programa de contratação de pessoas com TEA. Mesmo estando dentre 

as principais empresas que contratam pessoas com TEA, não é possível generalizar os 

resultados com as práticas mundiais de gestão, por estarem muito associadas à cultura dos 

países, das organizações e da população de um modo geral.  

 A coleta de dados com um maior número de empresas participantes não foi possível, 

pois são poucas que divulgam possuírem um programa de contratação para pessoas com TEA 

ou neurodiversas. Também não foram entrevistados os profissionais com TEA das empresas 

entrevistadas, de outras empresas, e nem mesmo os que já estiveram no mercado de trabalho, e 

que por algum motivo, estão em busca de uma recolocação, como também não foram 

entrevistadas pessoas com TEA que desistiram de procurar por um trabalho. São estas as 

principais limitações deste estudo, que podem ser oportunidades para os próximos estudos sobre 

o tema Mercado de Trabalho para pessoas com TEA. 

 Como este estudo foi baseado na visão da empresa e do gestor que contrata pessoas com  

TEA, recomenda-se que, em estudos futuros, sejam realizadas pesquisas referentes ao Mercado 

de Trabalho para as pessoas com TEA, e as principais práticas de gestão no ponto de vista dos 

profissionais com TEA ou, até mesmo, se construindo um paralelo sobre as opiniões das pessoas 

com TEA, dos psicólogos, dos médicos especialistas no assunto, dos gestores das empresas que 

contratam, e dos gestores das empresas que, por seus motivos, preferem não incluir a 

neurodiversidade em suas práticas de diversidade e inclusão.  

 

 

 

 



89 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABS – Australian Bureau of Statistics. 4428.0 – Autism in Australia, 2012. Site: abs.gov.au, 
jun. 2014. Disponível em:  
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4428.0Main%20Features62012?ope
ndocument&tabname=Summary&prodno=4428.0&issue=2012&num=&view= Acesso em: 
06 nov. 2021. 
 
AUTICON. Autism influences a person’s perception, cognition, and emotions. Site: 
auticom.com, 2021. Disponível em: https://auticon.com/autism/ Acesso em: 06 nov. 2021. 
 
AUTISM SOCIETY. What is Autism? Site: autism-society.org, 2020. Disponível em: 
https://www.autism-society.org/what-is/ Acesso em: 30 mar. 2021. 
 
BALDWIN, Susanna; COSTLEY, Debra; WARREN, Anthony. Employment activities and 
experiences of adults with high-functioning autism and asperger’s disorder. Journal of Autism 
and Developmental Disorders, v. 44, n. 10, p. 2440–2449, 2014. Disponível em: 
https://doi.org/10.1007/s10803-014-2112-z Acesso em: 18 jan. 2021. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo.1. ed. São Paulo, SP: Edições 70, 2016. 
 
BARON-COHEN, Simon. The Essential Difference: male and female brains and the truth 
about Autism. 1. ed. Cambridge, MA: Basic Books, 2003.  
 
BBC NEWS. A empresa de tecnologia, onde todos os empregados têm autismo. Site: 
g1.globo.com, 03 jan. 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/concursos-e-
emprego/noticia/2019/01/03/a-empresa-de-tecnologia-onde-todos-os-empregados-tem-
autismo.ghtml  Acesso em: 19 dez. 2020. 
 
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil : texto 
constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas 
Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 
91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008.  Brasília: Senado Federal, 2016. 496 p. 
Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf 
Acesso em: 06 nov. 2021. 
 
BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção 
aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. Brasília: Casa Civil, 2012. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm Acesso em: 22 mar. 
2020. 
 
BONI, Valdete; QUARESMA, Silvia Jurema. Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas 
em Ciências Sociais. Em Tese, São Carlos, v.2, n.1, p. 68-80, jan. 2005. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/view/18027 Acesso em: 22 mar. 2020. 
 
BRINZEA, Victoria-Mihaela. Encouraging Neurodiversity in the Evolving Workforce the Next 
Frontier to a Diverse Workplace. Scientific Bulletin – Economic Sciences, [s. l.], v. 18, n. 3, 

https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4428.0Main%20Features62012?opendocument&tabname=Summary&prodno=4428.0&issue=2012&num=&view=
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4428.0Main%20Features62012?opendocument&tabname=Summary&prodno=4428.0&issue=2012&num=&view=
https://auticon.com/autism/
https://www.autism-society.org/what-is/
https://doi.org/10.1007/s10803-014-2112-z
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/01/03/a-empresa-de-tecnologia-onde-todos-os-empregados-tem-autismo.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/01/03/a-empresa-de-tecnologia-onde-todos-os-empregados-tem-autismo.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/01/03/a-empresa-de-tecnologia-onde-todos-os-empregados-tem-autismo.ghtml
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm
https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/view/18027


90 
 

 

p. 13–25, 2019. Disponível em: https://ideas.repec.org/a/pts/journl/y2019i3p13-25.html Acesso 
em: 03 mai. 2020. 
 
BRONFENBRENNER, Urie. A Ecologia do Desenvolvimento Humano: Experimentos 
Naturais e Planejados. Porto Alegre, Artmed, 1996. ISBN: 9788573071733. 
 
BURY, Simon M.; HEDLEY, Darren; ULJAREVIĆ, Mirko; GAL, Eynat. The autism 
advantage at work: A critical and systematic review of current evidence. Research in 
Developmental Disabilities, [s. l.], v. 105, out. 2020. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422220301803?via%3Dihub Acesso 
em: 15 jan. 2021  
 
COSSHALL, Wayne J. The Neglected Issue of in Workplace Learning. Training & 
Development, [s. l.], v. 47, n. 4, p. 28–30, dez. 2020. Disponível em: 
https://search.informit.org/doi/epdf/10.3316/informit.862352560961545 Acesso em: 05 fev. 
2021. 
 
CHEZAN, Laura C.; DRASGOW, Erik; GRYBOS, Elise M. Conversation Skills and Self-
Initiated Interactions in Young Adults with Autism and Intellectual Disability. Research in 
Autism Spectrum Disorders, [s. l.], v. 75, jul. 2020. Disponível em: 
https://doi.org/10.1016/j.rasd.2020.101554 Acesso em:10 fev. 2021.  
 
COLEMAN, Devon M; ADAMS, James B. Survey of vocational experiences of adults with 
Autism Spectrum Disorders, and recommendations on improving their employment. Journal 
of Vocational Rehabilitation, [s. l.], v. 49, n. 1, p. 67–78, 2018. Disponível em: 
https://doi.org/10.3233/JVR-180955.  Acesso em: 15 jun. 2020. 
 
COMISSÃO EUROPEIA. Discrimination in the Europe Union. Site: europa.eu, mai.2019. 
Disponível em: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2251 Acesso em: 10 jan. 2021. 

 
CONE, Allen. Hardest part of the work for autistic adults is getting a job, survey says. UPI, [s. 
l.],  mai. 2018. Disponível em:  https://www.upi.com/Health_News/2018/05/10/Hardest-part-
of-work-for-autistic-adults-is-getting-a-job-survey-says/3531525800322/ Acesso em: 02 jun. 
2020.  
 
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto. Tradu-
ção: Luciana de Oliveira da Rocha. Porto Alegre: Artmed, 2007. 248 p. 
  
DIDENKO, Iryna; PAUCZ-OLSZEWSKA, Jolanta; LYEONOV, Serhiy; OSTROWSKA-
DANKIEWICZ, Anna; CIEKANOWSKI, Zbigniew. Social safety and behavioral aspects of 
populations financial inclusion: A multicountry analysis. Journal of International Studies, [s. 
l.], v. 13, n. 2, p. 347–359, 2020. Disponível em:  https://www.jois.eu/?621,en_social-safety-
and-behavioral-aspects-of-populations-financial-inclusion-a-multicountry-analysis Acesso em: 
08 jan. 2021. 
 
DREAVER, Jessica; THOMPSON, Craig; GIRDLER, Sonya; ADOLFSSON, Margareta; 
BLACK, Melissa H.; FALKMER, Marita. Success Factors Enabling Employment for Adults 
on the Autism Spectrum from Employers’ Perspective. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, v. 50, p. 1657–1667, 2020. Disponível em:  
https://doi.org/10.1007/s10803-019-03923-3 Acesso em: 26 jul. 2021. 

https://ideas.repec.org/a/pts/journl/y2019i3p13-25.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422220301803?via%3Dihub
https://search.informit.org/doi/epdf/10.3316/informit.862352560961545
https://doi.org/10.1016/j.rasd.2020.101554
https://doi.org/10.3233/JVR-180955
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2251
https://www.upi.com/Health_News/2018/05/10/Hardest-part-of-work-for-autistic-adults-is-getting-a-job-survey-says/3531525800322/
https://www.upi.com/Health_News/2018/05/10/Hardest-part-of-work-for-autistic-adults-is-getting-a-job-survey-says/3531525800322/
https://www.jois.eu/?621,en_social-safety-and-behavioral-aspects-of-populations-financial-inclusion-a-multicountry-analysis
https://www.jois.eu/?621,en_social-safety-and-behavioral-aspects-of-populations-financial-inclusion-a-multicountry-analysis
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-019-03923-3#citeas


91 
 

 

 
ELIAS, Jennifer. Autistic employees: 'We’re a good return on investment'. Silicon Valley 
Business Journal, site: bizjournals.com, 18 abr. 2017. Disponível em: 
https://www.bizjournals.com/sanjose/news/2017/04/18/autism-workplace-sap-silicon-
valley.html Acesso em: 15 mar. 2020. 
 
ESPIRITO SANTO. Ministério Público do Trabalho do Estado do Espirito Santo. Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: Protocolo Facultativo à Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência: Decreto Legislativo no 186, de 09 de julho de 2008: 
Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009: Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Vitória: Ministério Público do Trabalho, 2014. 124p. Disponível em: 
http://www.pcdlegal.com.br/convencaoonu/wp-
content/themes/convencaoonu/downloads/ONU_Cartilha.pdf Acesso em: 09 mai. 2021. 
 
FILIPPE, Marina. Potencial que aflora. Exame. Site: exame.com, 27 fev. 2020. Disponível em:  
https://exame.com/revista-exame/potencial-que-aflora Acesso em: 15 ago. 2020. 
 
GIE, Liiza. Employee wellness as intelligent enterprise for supporting intellectual capital: Case 
of a HEI. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL, 
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANISATIONAL LEARNING, ICICKM, 15., 
2018, Cape Town. Anais […]. Cape TownNovem, 77–84, 2018. 
 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
GROB, Carolyn M.; LERMAN, Dorothea C.; LANGLINAIS, Channing A.; VILLANTE, 
Natalie K. (2019). Assessing and teaching job-related social skills to adults with autism 
spectrum disorder. Journal of Applied Behavior Analysis, [s. l.], v. 52, n.1, p. 150–172, 2019. 
Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jaba.503 Acesso em: 13 set. 2020. 
 
HANASHIRO, Darcy Mitiko Mori; CARVALHO, Sueli Galego de. Diversidade cultural: 
panorama atual e reflexões para a realidade brasileira. REAd, [s. l.], v. 11, n. 5, 2005. 
Disponível em: https://seer.ufrgs.br/read/article/view/40623 Acesso em: 18 set. 2020. 
 
HENDRICKS, Dawn. Autism Spectrum Disorders: Transition and Employment. Journal of 
Vocational Rehabilitation, [s. l.], v. 32, n. 2, p. 125-134, 2010. Disponível em:  
https://content.iospress.com/articles/journal-of-vocational-rehabilitation/jvr502 Acesso em: 09 
jan. 2021. 
 
HENSEL, Wendy F. People with autism spectrum disorder in the workplace: An expanding 
legal frontier. Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, v. 52, n. 1, p. 73–102, 
2017.Disponível em: https://harvardcrcl.org/wp-content/uploads/sites/10/2017/02/Hensel.pdf 
Acesso em: 15 jun. 2020. 
 
HOFSTRA, Bas; KULKARNI, Vivek V.; GALVEZ, Sebastian Munoz-Najar; HE, Bryan; 
JURAFSKY, Dan; MCFARLAND, Daniel A. The diversity–innovation paradox in science. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, [s. l.], 
v. 117, n. 17, p. 9284–9291. abr. 2020. Disponível em: 
https://doi.org/10.1073/pnas.1915378117 Acesso em: 06 out. 2021. 
 

http://www.pcdlegal.com.br/convencaoonu/wp-content/themes/convencaoonu/downloads/ONU_Cartilha.pdf
http://www.pcdlegal.com.br/convencaoonu/wp-content/themes/convencaoonu/downloads/ONU_Cartilha.pdf
https://exame.com/revista-exame/potencial-que-aflora
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jaba.503
https://seer.ufrgs.br/read/article/view/40623
https://content.iospress.com/articles/journal-of-vocational-rehabilitation/jvr502
https://harvardcrcl.org/wp-content/uploads/sites/10/2017/02/Hensel.pdf
https://www.pnas.org/content/117/17/9284


92 
 

 

IBDEE – Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Melhores práticas de 
Diversidade e Inclusão nas Empresas. 1. ed. [ S. l.: s. n.], 2019. Disponível em: 
https://www.blanchetlaw.com.br/wp-content/uploads/2021/08/Melhores-Praticas-de-
Diversidade-e-Inclusao-nas-Empresas.pdf Acesso em: 15 jun. 2020. 
 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. Site: 
censo2010.ibge.gov.br, 2021. Disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br Acesso em: 06 
nov. 2021. 
 
JOHNSON, Karen R.; ENNIS-COLE, Demetria; BONHAMGREGORY, Matthew. Workplace 
Success Strategies for Employees with Autism Spectrum Disorder: A new frontier for Human 
Resource Development. Human Resource Development Review, [s. l.], v. 19, n. 2, p. 122–151, 
2020. Disponível em: https://doi.org/10.1177/1534484320905910 Acesso em: 08 jan. 2021. 
  
KATZ, Noomi; DEJAK, Ifat; GAL, Eynat. Work performance evaluation and QoL of adults 
with High Functioning Autism Spectrum Disorders (HFASD). Work, [s. l.], v. 51, n. 4, p. 887–
892, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.3233/WOR-152001  Acesso em: 20 jun. 2020. 
 
KÖLLEN, Thomas. Diversity Management: A Critical Review and Agenda for the Future. 
Journal of Management Inquiry, [s. l.], v. 30, n. 3, p. 259–272, 2021. Disponível em:  
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1056492619868025 Acesso em: 06 fev. 2021. 
 
LATTIMORE, L. Perry; PARSONS, Marsha B.; REID, Dennis H. Enhancing Job-Site Training 
of Supported Workers With Autism: a Reemphasis on Simulation. Journal of Applied 
Behavior Analysis, [s. l.], v. 39, n. 1, p. 91–102, 2006. Disponível em: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1901/jaba.2006.154-04 Acesso em: 14 jun. 2020. 
 
LEOPOLDINO, Cláudio Bezerra; COELHO, Pedro Felipe da Costa. O Processo de  Inclusão 
de Autistas no Mercado de Trabalho. E&G Economia & Gestão, Belo Horizonte, v. 17, n. 48, 
set./dez. 2017. Disponível em: https://doi.org/10.5752/P.1984-6606.2017v17n48p141-156 
Acesso em: 09 fev. 2021. 
 
LEOPOLDINO, Cláudio Bezerra. Inclusão de autistas no mercado de trabalho: Uma nova 
questão de pesquisa para os brasileiros. Gestão & Sociedade, [s. l.], v. 9, n. 22, p. 853-868, 
2015. Disponível em: https://doi.org/10.21171/ges.v9i22.2033 Acesso em: 05 set. 2020.  
 
MAHONEY, James. How Our Autism at Work Program Is Helping to Win the War for Top Tech 
Talent. [S. l.]: JPMORGAN CHASE & CO, 2017. Site: jpmorganchase.com. Disponível em: 
https://www.jpmorganchase.com/news-stories/jmahoney-autism-at-work-program Acesso em: 
20 mai. 2020. 
 
MARTINS Cristiane Mega; BICALHO, Pedro Paulo Gastalho de. Subjetividade e Políticas 
Públicas: Inserção profissional de pessoas com deficiência no Brasil. Revista de Psicologia da 
IMED, Passo Fundo, v. 3, n. 2, p. 585-595, dez. 2011. Disponível em: 
https://seer.imed.edu.br/index.php/revistapsico/article/view/146 Acesso em: 14 jun. 2020. 
 
MANZINI, Eduardo José. Uso da Entrevista em dissertações e Teses Produzidas em Um 
Programa de Pós-Graduação em Educação. Revista Percurso, [s. l.], v. 4, n. 2, p.149-171, 
2012. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/114753 Acesso em: 16 set. 
2020.  

https://www.blanchetlaw.com.br/wp-content/uploads/2021/08/Melhores-Praticas-de-Diversidade-e-Inclusao-nas-Empresas.pdf
https://www.blanchetlaw.com.br/wp-content/uploads/2021/08/Melhores-Praticas-de-Diversidade-e-Inclusao-nas-Empresas.pdf
https://censo2010.ibge.gov.br/
https://doi.org/10.1177%2F1534484320905910
https://doi.org/10.3233/WOR-152001
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1056492619868025
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1901/jaba.2006.154-04
https://doi.org/10.5752/P.1984-6606.2017v17n48p141-156
https://doi.org/10.21171/ges.v9i22.2033
https://www.jpmorganchase.com/news-stories/jmahoney-autism-at-work-program
https://seer.imed.edu.br/index.php/revistapsico/article/view/146
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/114753


93 
 

 

 
MELO, Luísa. Empresas contratam mais autistas – e não é para cotas. Revista Exame, [s . l.], 
27 jun. 2016. Disponível em:  https://exame.com/negocios/empresas-contratam-mais-autistas-
e-nao-e-para-cotas/  Acesso em: 3 mai. 2020. 
 
MICHETTI, Miqueli. O discurso da diversidade no universo corporativo: institutos 
empresariais de cultura e a conversão de capital econômico em poder político. Contemporânea 
- Revista de Sociologia Da UFSCar, [s. l.], v. 7, n. 1, p. 119–146, 2017. Disponível em: 
https://www.contemporanea.ufscar.br/index.php/contemporanea/article/view/519 Acesso em: 
06 jun. 2020. 
 
NATIONAL AUTISTIC SOCIETY. Government must tackle the autism employment gap. 
Site: autism.org.uk, out. 2016. Disponível em: https://www.autism.org.uk/what-we-
do/news/government-must-tackle-the-autism-employment-gap Acesso em: 03 mai. 2021. 
 
NELSON, Angela. Neurodiversity in the Workplace. [S. l.], 05 ago. 2018. Site: eparent.com. 
Disponível em: https://www.eparent.com/education/neurodiversity-in-the-workplace-exciting-
opportunities-on-the-horizon/. Acesso em: 5 mai. 2020. 
 
NIH – National Institute of Neurological Disordes and Stroke. Asperger Syndrome 
Information Page. Site: ninds.nih.gov, 27 mar. 2019. Disponível em: 
https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Asperger-Syndrome-Information-Page 
Acesso em: 30 mai. 2020.  
 
O’CONNOR, Cliodhna; BURKE, Judith; ROONEY, Brendan. Diagnostic Disclosure and 
Social Marginalisation of Adults with ASD: Is There a Relationship and What Mediates It? 
Journal of Autism and Developmental Disorders, [s. l.], v. 50, n. 9, p. 3367–3379, 2020. 
Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10803-019-04239-y Acesso em: 02 abr. 2020. 
 
OMS – Organização Mundial da Saúde. Relatório Mundial sobre a Deficiência. São Paulo: 
SEDPcD, 2012. 334 p. Disponível em: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_por.pdf?sequence=4 
Acesso em: 05 ago. 2020. 
 
ONTIVEROS, Eva. Dia mundial da conscientização sobre o Autismo: diagnóstico na vida 
adulta 'explicou toda a minha vida'. Site: bbc.com, abr. 2021. Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-56604535 Acesso em: 29 ago. 2021. 
 
ORTEGA, Francisco. Deficiência, autismo e neurodiversidade. Ciência & Saúde Coletiva, [s. 
l.], v. 14, n. 1, p. 67–77, fev. 2009. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1413-
81232009000100012 Acesso em: 04 fev. 2021. 
 
ORTEGA, Francisco. O sujeito cerebral e o movimento da neurodiversidade. Mana, [s. l.], v. 
14, n. 2, p. 477–509, out. 2008. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/mana/a/TYX864xpHchch6CmX3CpxSG/?lang=pt Acesso em: 02 abr. 
2020.  
 
ONU - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo 
vivem com algum tipo de deficiência. ONU News,  [s. l.], dez. 2018. Disponível em: 
https://news.un.org/pt/story/2018/12/1649881 Acesso em: 21 mar. 2021. 

https://exame.com/negocios/empresas-contratam-mais-autistas-e-nao-e-para-cotas/
https://exame.com/negocios/empresas-contratam-mais-autistas-e-nao-e-para-cotas/
https://www.contemporanea.ufscar.br/index.php/contemporanea/article/view/519
https://www.autism.org.uk/what-we-do/news/government-must-tackle-the-autism-employment-gap
https://www.autism.org.uk/what-we-do/news/government-must-tackle-the-autism-employment-gap
https://www.eparent.com/education/neurodiversity-in-the-workplace-exciting-opportunities-on-the-horizon/
https://www.eparent.com/education/neurodiversity-in-the-workplace-exciting-opportunities-on-the-horizon/
https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Asperger-Syndrome-Information-Page
https://doi.org/10.1007/s10803-019-04239-y
https://www.bbc.com/portuguese/geral-56604535
https://doi.org/10.1590/S1413-81232009000100012
https://doi.org/10.1590/S1413-81232009000100012
https://www.scielo.br/j/mana/a/TYX864xpHchch6CmX3CpxSG/?lang=pt
https://news.un.org/pt/story/2018/12/1649881


94 
 

 

 
PAIVA JUNIOR, Francisco. Quantos Autistas há no Brasil? Revista Autismo, São Paulo, ano 
5,  v. 4, n. 4, p. 20-23, mar./abr./mai. 2019. Disponível em:  
https://www.canalautismo.com.br/revista/ Acesso em: 02 abr. 2020. 
 
PAIVA JUNIOR, Francisco. Saiba como está o mercado de trabalho para pessoas com 
autismo: conheça algumas possibilidades profissionais num mercado ainda minúsculo, mas em 
expansão para todo o espectro. Site: tismoo.us, 18 out. 2018. Disponível em: 
https://tismoo.us/comunidade/saiba-como-esta-o-mercado-de-trabalho-para-pessoas-com-
autismo/ Acesso em: 02 abr. 2020. 
 
PARREIRA, Ana. Tango para os Lobos: Contos Proibidos de uma Aspie. 1. ed. Campinas: 
Russell, 2011. 
 
PFEIFFER, Beth; BRAUN, Kerri; KINNEALEY, Moya; DERSTINE MATCZAK, Maggie; 
POLATAJKO, Helene. Environmental factors impacting work satisfaction and performance for 
adults with autism spectrum disorders. Journal of Vocational Rehabilitation, [s. l.], v. 47, n. 
1, p. 1–12, 2017. Disponível em: https://content.iospress.com/articles/journal-of-vocational-
rehabilitation/jvr878 Acesso em: 26 jan. 2021. 
 
PIAI, Bruno. Como promover a inclusão de profissionais com Transtorno do Espectro Autista. 
RH PRA VOCÊ, site: rhpravoce.com.br, 19 mai. 2021. Disponível em:  
https://rhpravoce.com.br/redacao/como-promover-a-inclusao-de-profissionais-com-
transtorno-do-espectro-autista/?cli_action=1632585359.864 Acesso em: 25 set. 2021. 
 
RIOS, Clarice; ANDRADA, Barbara Costa. The changing face of autism in Brazil. Culture, 
Medicine and Psychiatry, [s. l.], v. 39, n. 2, p. 213–234, 2015. Disponível em: 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11013-015-9448-5 Acesso em: 03 jul. 2021. 
 
ROSA, Fernanda Duarte; MATSUKURA, Thelma Simões; SQUASSONI, Carolina Elisabeth. 
Escolarização de pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA) em idade adulta: relatos 
e perspectivas de pais e cuidadores de adultos com TEA. Cadernos Brasileiros de Terapia 
Ocupacional, São Carlos, v. 27, n. 2, p. 302–316, 2019. Disponível em:  
https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctoAO1845 Acesso em: 11 mai. 2021. 
 
SAP. Autism at Work Program. Site: sap.com, 2017. Disponível em: 
https://www.sap.com/about/careers/your-career/autism-at-work-program.html Acesso em: 16 
fev. 2021. 
 
SAP BRASIL. Inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo no ambiente 
profissional. Site: news.sap.com, abr. 2019. Disponível em: 
https://news.sap.com/brazil/2019/04/inclusao-de-pessoas-com-transtorno-do-espectro-do-
autismo-no-ambiente-profissional-bl0g/ Acesso em: 20 abr. 2020. 
 
SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: Construindo uma Sociedade para Todos. 5. ed. Rio de 
Janeiro: WVA, 2003. 
 
SASSAKI, Romeu Kazumi. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. Revista 
Nacional de Reabilitação, São Paulo, ano 5, n. 24, p. 6-9, jan./fev. 2002. Disponível em: 

https://www.canalautismo.com.br/revista/
https://tismoo.us/comunidade/saiba-como-esta-o-mercado-de-trabalho-para-pessoas-com-autismo/
https://tismoo.us/comunidade/saiba-como-esta-o-mercado-de-trabalho-para-pessoas-com-autismo/
https://content.iospress.com/articles/journal-of-vocational-rehabilitation/jvr878
https://content.iospress.com/articles/journal-of-vocational-rehabilitation/jvr878
https://rhpravoce.com.br/redacao/como-promover-a-inclusao-de-profissionais-com-transtorno-do-espectro-autista/?cli_action=1632585359.864
https://rhpravoce.com.br/redacao/como-promover-a-inclusao-de-profissionais-com-transtorno-do-espectro-autista/?cli_action=1632585359.864
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11013-015-9448-5
https://www.scielo.br/j/cadbto/a/5RBnBb9nWTFrbnvSr3HRzVq/?lang=pt&format=pdf
https://www.sap.com/about/careers/your-career/autism-at-work-program.html
https://news.sap.com/brazil/2019/04/inclusao-de-pessoas-com-transtorno-do-espectro-do-autismo-no-ambiente-profissional-bl0g/
https://news.sap.com/brazil/2019/04/inclusao-de-pessoas-com-transtorno-do-espectro-do-autismo-no-ambiente-profissional-bl0g/


95 
 

 

https://www.ocuidador.com.br/imgs/utilidades/terminologia-50aa23697289a.pdf . Acesso em: 
15 mai. 2020.  
 
SCOTT, Melissa; FALKMER, Marita; FALKMER, Torbjörn; GIRDLER, Sonya. Evaluating 
the Effectiveness of an Autism-Specific Workplace Tool for Employers: A Randomised 
Controlled Trial. Journal of Autism and Developmental Disorders, v. 48, n. 10, p. 3377–
3392, 2018. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-018-3611-0 
Acesso em: 03 abr. 2021. 
 
SCOTT, Melissa; MILBOURN, Ben; FALKMER, Marita; BLACK, Melissa; BÖLTE, Sven; 
HALLADAY, Alycia; LERNER, Matthew; TAYLOR,Julie Lounds; GIRDLER, Sonya. 
Factors impacting employment for people with autism spectrum disorder: A scoping review. 
Autism, [s. l.], v. 23, n. 4, p. 869–901, ago. 2018. Disponível em: 
https://doi.org/10.1177/1362361318787789 Acesso em: 09 jun. 2021. 
 
SHEIN, Esther. Hiring from the autism spectrum. Communications of the ACM, [s. l.] v. 63, 
n. 6, p. 17–19, jun. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3392509 Acesso em: 08 mar. 
2021. 
 
SILVA, Karla Fernanda Wunder da; ROZEK, Marlene; SEVERO, Gabriela. A Formação 
Docente E O Transtorno Do Espectro Autista. In: SIPASE – SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
PESSOA ADULTA, SAÚDE E EDUCAÇÃO, 3., 2017, Rio Grande do Sul. Anais […]. Rio 
Grande do Sul: PUC, 2017. p. 1689–1699. Disponível em: 
https://editora.pucrs.br/edipucrs/acessolivre/anais/sipase/assets/edicoes/2018/arquivos/67.pdf 
Acesso em: 15 abr. 2021. 
 
SINGER, Judy. Neurodiversity: the birth of an idea. [S. l.]: Judy Singer, 2016. E–Book. 
 
SPECIALISTERNE. Oportunidades de Emprego. Site: specialisternebrasil.com, 2021. 
Disponível em: https://specialisternebrasil.com/oportunidades-de-emprego/. Acesso em: 1 mai. 
2020. 
 
TALARICO, Mariana Valente Teixeira da Silva; PEREIRA, Amanda  Cristina dos Santos; 
GOYOS, Antonio Celso de Noronha. A inclusão no mercado de trabalho de adultos com 
Transtorno do Espectro do Autismo: uma revisão bibliográfica. Revista Educação Especial, 
[s. l.], v. 32, 2019. Disponível em: 
https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/39795/html Acesso em: 09 mar. 2021. 
 
VAN WIEREN, Todd A.; REID, Christine A.; MCMAHON, Brian T. Workplace 
discrimination and autism spectrum disorders: The National EEOC Americans with disabilities 
act research project. Work, [s. l.], v. 31, n. 3, p. 299–308, 2008. Disponível em: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19029671/ Acesso em: 15 fev. 2021. 
 
VIEWPOINT Autism. The Chemical Engineer, [s. l.], v. 945, p. 20–23, mar. 2020. Disponível 
em: https://www.thechemicalengineer.com/magazine/issues/issue-945/ Acesso em: 16 nov. 
2020. 
 
WALSH, Edith; HOLLOWAY, Jennifer; LYDON, Helena. An Evaluation of a Social Skills 
Intervention for Adults with Autism Spectrum Disorder and Intellectual Disabilities preparing 
for Employment in Ireland: A Pilot Study. Journal of Autism and Developmental Disorders, 

https://www.ocuidador.com.br/imgs/utilidades/terminologia-50aa23697289a.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-018-3611-0
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1362361318787789
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3392509
https://editora.pucrs.br/edipucrs/acessolivre/anais/sipase/assets/edicoes/2018/arquivos/67.pdf
https://specialisternebrasil.com/oportunidades-de-emprego/
https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/39795/html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19029671/
https://www.thechemicalengineer.com/magazine/issues/issue-945/


96 
 

 

[s. l.], v. 48, p.1727–1741, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10803-017-3441-5 
Acesso em: 16 mar. 2021. 
 
WEI, Xin; YU, Jennifer W.; WAGNER, Mary; HUDSON, Laura; ROUX, Anne M.; 
SHATTUCK, Paul; BLACKORBY, Jose. Job searching, job duration, and job loss among 
young adults with Autism Spectrum Disorder. Journal of Vocational Rehabilitation, [s. l.], 
v. 48, n. 1, p. 1–10, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.3233/JVR-170922 Acesso em: 28 
mar. 2021. 
 
WILLS, Howard P.; MASON, Rose; HUFFMAN, Jonathan M.; HEITZMAN-POWELL, 
Linda. Implementing self-monitoring to reduce inappropriate vocalizations of an adult with 
autism in the workplace. Research in Autism Spectrum Disorders, [s. l.], v. 58, p. 9–18, 2019. 
Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rasd.2018.11.007 Acesso em: 15 out. 2020. 
 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
 
 
 
  

https://doi.org/10.1007/s10803-017-3441-5
https://doi.org/10.3233/JVR-170922
https://doi.org/10.1016/j.rasd.2018.11.007


97 
 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS UTILIZADO COM A ONG 

1) Antes de iniciarmos as perguntas poderia fornecer: nome (pseudônimo), idade, sexo, 

formação, cargo e tempo de empresa? 

 

2) Poderia me falar a respeito de sua formação e experiência profissional antes de 

ingressar na ONG? 

 

3) O que vem à sua mente quando se fala a palavra Autismo? 

 

4) O que você faz na ONG? Qual o seu papel? 

 

5) Qual a sua percepção sobre o mercado de trabalho para as pessoas com TEA 

(Transtorno do Espectro Autista) no âmbito dos países que a ONG possui presença? 

E isoladamente sobre o Brasil. Qual é a sua percepção? 

 

6) Em sua opinião o que motiva as empresas em terem um programa para contratação 

de pessoas com TEA ou terem um ou mais profissionais com TEA em suas empresas, 

independente de programa? 

 

7) Qual a relação desta motivação com o cumprimento de cotas? 

 

8) Quais são os pré-requisitos mínimos que vocês exigem para que um candidato inicie 

os treinamentos com vocês? 

 

9) Em sua opinião os treinamentos são essenciais para o ingresso de uma pessoa com 

TEA no mercado de trabalho? 

 

10) Quais são as competências que a ONG identifica como as mais importantes que 

devem ser aprimoradas antes do profissional ingressar em uma empresa? 

 

11) Em sua opinião as pessoas que são postas a frente destas contratações nas empresas 

independentes de serem da área de Recursos Humanos ou outras áreas possuem 

conhecimento sobre TEA?  
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12) Em sua opinião há uma abertura nas empresas para adquirirem conhecimento sobre 

o tema e disseminá-lo em todos os níveis da organização? 

 

13) Você poderia dizer mais sobre o papel da ONG nestes ensinamentos/conscientização 

e disseminação do tema nas organizações parceiras? 

 

14) Quais são as principais práticas de gestão e seus desafios vividos internamente pela 

ONG com os profissionais ou jovens com TEA que desejam entrar no Mercado de 

Trabalho? 

 

15) Quais são as principais práticas de gestão que vocês da ONG recomendam para as 

empresas? 

 

16) Quais são as mais fáceis de serem adotadas e quais são as mais difíceis? 

 

17) Poderiam me falar um pouco mais a respeito dos desafios de gestão que vocês 

identificam nas empresas, no geral, em se tratando do tema autistas no mercado de 

trabalho? 

 

18) Como vocês avaliam o grau de maturidade destas práticas de gestão nas organizações 

que possuem o programa para contratação de autistas? 

 

19) Quais seriam as principais práticas de gestão que vocês aconselham aos seus 

parceiros para que tenham um programa de contratação bem-sucedido? 

 

20) Você acredita que as empresas que possuem a parceria com vocês estão mais 

propensas a avançarem nas práticas de gestão tornando o programa positivo tanto 

para o profissional quanto para a organização? 

 

21) Tem algum tipo de empresa (segmento, tamanho, características das empresas) que 

vocês destacam como mais preparado referente às práticas de gestão para receberem, 

desenvolverem e manterem as pessoas com TEA? 
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22) O que você acha sobre a divulgação do diagnóstico do profissional para seus gestores 

e pares? Qual seria o melhor momento? 

 

23) Em termos globais seria correto afirmar que existe um avanço no mercado de trabalho 

para pessoas autistas? E no Brasil você acredita que avançamos? 

 

24) Você gostaria de comentar alguma outra informação que não foi questionada ao 

longo desta entrevista e que julga ser relevante para uma melhor compreensão do 

mercado de trabalho para pessoas diagnosticada com TEA? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS UTILIZADO COM AS EMPRESAS 

ENTREVISTADAS 

1) Antes de iniciarmos as perguntas poderia fornecer: nome (pseudônimo), cargo e 

tempo de empresa? 

 
2) Poderia me falar a respeito de sua formação e experiência profissional? 

 

3) O que vem à sua mente quando se fala a palavra Autismo? 

 

4) O que você faz na Instituição Financeira onde trabalha? Qual o seu papel? 

 

5) Qual a sua percepção sobre o mercado de trabalho para as pessoas com TEA 

(Transtorno do Espectro Autista) no âmbito dos países que a sua Instituição 

Financeira possui presença? E isoladamente sobre o Brasil. Qual é a sua percepção? 

 

6) Em sua opinião o que motiva as empresas em terem um programa para contratação 

de pessoas com TEA ou terem um ou mais profissionais com TEA em suas 

empresas, independente de programa? 

 

7) Qual a relação desta motivação com o cumprimento de cotas? 

 

8) Quais são os pré-requisitos mínimos que vocês exigem para que uma pessoa com 

TEA trabalhe com vocês? 

 

9) Em sua opinião os treinamentos são essenciais para o ingresso de uma pessoa com 

TEA no mercado de trabalho? 

 

10) Quais são as competências que a sua instituição e você identificam como as mais 

importantes que devem ser aprimoradas antes do profissional ingressar em sua 

empresa? 
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11) Em sua opinião as pessoas que são postas a frente destas contratações nas empresas 

independentes de serem da área de Recursos Humanos ou outras áreas possuem 

conhecimento sobre TEA?  

 

12) Em sua opinião há uma abertura nas empresas para adquirirem conhecimento sobre 

o tema e disseminá-lo em todos os níveis da organização? 

 

13) Você poderia dizer mais sobre o seu papel de gestora nestes 

ensinamentos/conscientização e disseminação do tema em sua organização? 

 

14) Quais são as principais práticas de gestão e seus desafios vividos internamente por 

sua instituição com os profissionais ou jovens com TEA que desejam entrar no 

mercado de trabalho? 

 

15) Quais são as principais práticas de gestão que você recomenda para as empresas? 

 

16) Quais são as mais fáceis de serem adotadas e quais são as mais difíceis? 

 

17) Poderiam me falar um pouco mais a respeito dos desafios de gestão que você 

identifica nas empresas, no geral, em se tratando do tema autistas no mercado de 

trabalho? 

 

18) Como você avalia o grau de maturidade destas práticas de gestão em sua 

organização? 

 

19) Quais seriam as principais práticas de gestão que você aconselharia para que outras 

empresas possuam um programa bem-sucedido? 

 

20) Você acredita que as empresas que possuem uma parceria com profissionais 

especializados em neurodiversidade podem ter mais sucesso com as contratações? 

 

21) Tem algum tipo de empresa (segmento, tamanho, características das empresas) que 

você destaca como mais preparado referente às práticas de gestão para receberem, 

desenvolverem e manterem as pessoas com TEA? 
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22) O que você acha sobre a divulgação do diagnóstico do profissional para seus 

gestores e pares? Qual seria o melhor momento? 

 

23) Em termos globais seria correto afirmar que existe um avanço no mercado de 

trabalho para pessoas autistas? E no Brasil você acredita que avançamos? 

 

24) Você gostaria de comentar alguma outra informação que não foi questionada ao 

longo desta entrevista e que julga ser relevante para uma melhor compreensão do 

mercado de trabalho para pessoas diagnosticada com TEA? 
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APÊNDICE C – PSEUDÔNIMOS ESCOLHIDOS 

Os nomes utilizados como pseudônimos para os gestores entrevistados e profissionais 

com TEA citados por estes gestores foram baseados em nomes comuns de homens e mulheres 

do nosso país.  

• Antônio 

• Fernando 

• Gabriela 

• Isabela 

• João 

• José 

• Mercedes 

• Rosa 

• Thomas 
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