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RESUMO:  Este relato técnico apresenta o processo de criação e aplicação do Índice de Maturidade em Gestão Inclusiva (IMGI), 
desenvolvido pela equipe do Instituto Ester Assumpção, organização social de Betim, Minas Gerais, que promove a inclusão de 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho, assessorando empresas para o cumprimento da Lei de Cotas de trabalhadores 
com deficiência. Foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa descritiva por meio de entrevistas com a equipe do Instituto Ester 
Assumpção, que atua há cerca de dez anos com o tema. O IMGI foi elaborado a partir da literatura sobre gestão de projetos e 
experiências de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A validação inicial do índice foi realizada em empresas 
atendidas pelo instituto. A partir dos resultados, observou-se que, com a aplicação do IMGI, a metodologia de atendimento às 
empresas ficou mais profissionalizada e houve mais interação da equipe do instituto com os gestores e diretores de empresas, a 
possibilidade de criação de um diagnóstico mais didático da situação das empresas e a construção de um plano de ação com uma 
estrutura sistematizada.
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O acesso ao mercado de trabalho é uma ação que per-
mite ao ser humano desenvolver sua vida diária e 
construir significados para a qualidade de vida, mas 
essa não é a realidade vivida pelas pessoas com defi-

ciência. A exclusão dessas pessoas em espaços de convivência 
é identificada em pesquisas que demonstram o alto índice de 
desemprego em diversos países do mundo (CIMERA, 2012; 
COELHO; ORNELAS, 2010; URRÍES; VERDUGO, 2007a; 
2007b; KONIG; SCHALOCK, 1991; SUIBHNE; FINNERTY, 
2014; VÖLKER, 2014). A inclusão de trabalhadores com defi-
ciência no Brasil pode ser considerada desafiadora, pois apenas 
40% das empresas com mais de 100 funcionários conseguem 
cumprir a Lei de Cotas (REIS, 2012). 

Durante décadas, a sociedade tratou as pessoas com defi-
ciência como doentes, incapazes e não aptas para o mercado 
de trabalho. A existência de lugares especializados de aten-
dimento, como escolas especiais, oficinas protegidas e clí-
nicas de modalidade lar-residência, representa um modelo 
de atendimento que foi visto como importante. O início da 
mudança desse paradigma deu-se logo após o período do 
pós-guerra, com a promulgação da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e com o surgimento de movimen-
tos em prol do reconhecimento da cidadania das pessoas 
com deficiência (ARBEX, 2013; EÖTVÖS LÓRAND 
UNIVERSITY, 2009).

O conceito de inclusão refere-se ao processo de construção 
de uma sociedade para todos e, portanto, o alvo de trans-
formação são os ambientes sociais, e não a pessoa. Assim, 
o termo inclusão não deve ser usado como sinônimo de 
inserção ou integração (BRASIL, 2008). O paradigma de 
inclusão é formado após uma série de fatos que exigiram o 
cumprimento da participação dessas pessoas no contexto 
social. Em 1950, começou, na Dinamarca, o movimento da 
Normalização, que fomentou a ideia de que as pessoas com 
deficiência deveriam ter as mesmas condições de vida das 
pessoas sem deficiência (NIRJE, 1994). Na década de 1970, 
eventos importantes aconteceram, como o surgimento dos 
primeiros programas não segregados nos Estados Unidos, o 
lançamento da metodologia Try another way, desenvolvida 
por Marc Gold, a criação dos Centros de Vida Independente, 
o lançamento da teoria dos apoios, a adequação da legis-
lação americana, que passou a exigir uma educação para 
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todos, e a metodologia do emprego apoiado (GARCIA 
et al., 2011; EÖTVÖS LÓRAND UNIVERSITY, 2009).

As principais mudanças ocorridas no fim do século XX 
foram formalizadas na Convenção dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, promulgada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). O conceito proposto define a pessoa com 
deficiência como a que tem impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas (BRASIL, 2007).No 
contexto da convenção, verifica-se que a deficiência é um 
conceito em evolução com relação direta e indireta com os 
fatores ambientais, desafiando a sociedade e os profissio-
nais que trabalham com o tema a ampliarem as bases de for-
mulação teórica sobre as questões afetas à funcionalidade, 
incapacidade e saúde (BRASIL, 2008). Dessa maneira, a 
limitação não está mais nas pessoas, e sim na sociedade, 
que deve oferecer as condições necessárias para a inclusão 
em seus diversos ambientes.

Considerado o contexto de exclusão no trabalho vivido 
pelas pessoas com deficiência ao longo da história, durante 
cerca de dez anos, o Instituto Ester Assumpção desenvolve 
ações de apoio e assessoria a empresas para implantação de 
processos inclusivos no ambiente organizacional. As ações 

desenvolvidas são: captação, qualificação e encaminhamento 
de candidatos com deficiência, análise de postos de traba-
lho, treinamento da equipe de recursos humanos em práticas 
inclusivas, sensibilização de funcionários e gestores, acom-
panhamento e avaliação dos trabalhadores com deficiência.

No ano de 2012, foi proposta a elaboração de uma fer-
ramenta denominada Índice de Maturidade em Gestão 
Inclusiva (IMGI), cujos objetivos são medir e avaliar o 
nível de atitudes e ações inclusivas que uma empresa rea-
liza na busca da construção de um ambiente organizacio-
nal que seja favorável à diversidade. Espera-se que o IMGI 
se torne uma tecnologia social de alto impacto nas empre-
sas, gerando novas possibilidades de inclusão para os tra-
balhadores com deficiência. Apresentam-se, neste relato 
técnico, os procedimentos do desenvolvimento e da apli-
cação da ferramenta. 

Atualmente as respostas e informações 
são registradas diretamente no 

sistema, que gera o gráfico do índice e 
disponibiliza a opção para criação do 

plano de ação
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REFERENCIAL TEÓRICO
O IMGI possui duas fontes de referência que fundamentam 
sua estrutura geral e sistematização. A primeira é relacionada 
ao conceito de maturidade em gerenciamento de projetos 
(PRADO, 2008), e a segunda, sobre o uso e a aplicação do 
gráfico de aranha para a avaliação de competências em geren-
ciamento de projetos (PM4NGOS, 2012). 

A proposta foi utilizar os conceitos apresentados por 
PM4NGOs (2012) e Prado (2008) adequados à realidade do 
tema inclusão de trabalhadores com deficiência nas empresas 
para que os gestores pudessem fazer um diagnóstico geral da 
situação e elaborar um plano de ação que contemplasse as difi-
culdades encontradas no ambiente organizacional.

Prado (2008), para organizar e sistematizar a análise de 
maturidade, apresenta as dimensões e os níveis desse processo 
em cinco etapas: 1) inicial; 2) conhecido; 3) padronizado; 4) 
gerenciado; 5) otimizado, conforme a Figura 1. 

A metodologia do PM4NGOs (2012), por sua vez, aponta 
as competências no gerenciamento de projetos: 1) gerencia-
mento de escopo; 2) gerenciamento de tempo; 3) gerencia-
mento de recursos; 4) gerenciamento das partes interessadas; 
5) gerenciamento de riscos; 6) gerenciamento de justificati-
vas; 7) liderança/interpessoal; 8) pessoal/autogerenciamento.

Para que o conceito de maturidade em gerenciamento de 
projetos proposto por Prado (2008) pudesse ser aplicado no 
contexto de inclusão de trabalhadores com deficiência nas 
empresas, foi necessária a adaptação do mapa de competên-
cias em gestão de projetos proposto por PM4NGOs (2012) 
com a construção e definição de variáveis temáticas associa-
das ao problema proposto.

As especificidades e características de um modelo de matu-
ridade podem ser verificadas na Tabela 1, que demonstra as 
dimensões de maturidade, como competências técnicas, meto-
dologia, informatização, estrutura organizacional, competências 
comportamentais e contextuais e o alinhamento estratégico de 
acordo com cada nível de maturidade, considerando o nível 
mais incipiente, caraterizado pela ausência de conhecimento e 
técnicas, tentativas isoladas de algum método e a boa vontade 
da equipe, até o nível mais avançado, denominado de otimi-
zado, com características de competências avançadas, meto-
dologias otimizadas e competências maduras de uma equipe. 
Dessa forma, uma vez que a empresa teve suas competências 
mapeadas no tema inclusão, foi possível aplicar o conceito de 
maturidade para que o gestor tomasse as decisões necessárias 
segundo o nível identificado, contribuindo para a definição de 
um plano de ação interligado e sistematizado conforme cada 
uma das competências identificadas.

METODOLOGIA
Foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa descritiva cujo 

método foi um estudo de caso no Instituto Ester Assumpção, 

Dimensões de maturidade
Nível de maturidade

1 Inicial 2 Conhecido 3 Padronizado 4 Gerenciado 5 Otimizado

Competências técnicas Dispersos Básicos Básicos Avançados Avançados

Metodologia Não há Tentativas isoladas Padronizada e implantada Estabilizada Otimizada

Informatização Tentativas isoladas Software tempo Padronizada e implantada Estabilizada Otimizada

Estrutura organizacional Não há Não há Padronizada e implantada Estabilizada Otimizada

Competências 
comportamentais e contextuais

Boa vontade Algum avanço Algum avanço Forte avanço Maduros

Alinhamento com estratégias Não há Não há Iniciado Alinhado Otimizado

Fonte: Prado, 2008.

Tabela 1. Características do nível de maturidade.

1. Inicial

Boa vontade

3. Padronizado

Metodologia

4. Gerenciado

Consolidado

5. Otimizado

Sabedoria

Linguagem
comum

2. Conhecido

1. Conhecimento de gerenciamento

2. Uso de metodologias

3. Informatização

4. Relacionamentos humanos

5. Estrutura organizacional

6. Alinhamento com os negócios

Fonte: Prado, 2008.

Figura 1. Dimensões e níveis de maturidade.
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para entender os principais desafios que as empresas enfren-
tam em relação à contratação de trabalhadores com deficiência 
para o cumprimento da Lei de Cotas. Realizaram-se entrevis-
tas com a equipe da instituição, que relatou como são feitos os 
processos de inclusão desses trabalhadores ao longo dos dez 
anos de atuação na organização.

Ao longo do tempo, as principais dificuldades das empre-
sas atendidas pelo instituto foram registradas e compõem o 
conjunto de informações que contribuíram para a proposta de 
criação de uma ferramenta que pudesse auxiliar as empresas a 
tomar decisões mais efetivas quanto à implantação de um pro-
jeto inclusivo no ambiente organizacional.

A aplicação do IMGI foi realizada nas empresas atendidas 
pelo instituto nos anos de 2014 e 2015, passando por diversas 
adequações, de acordo com o feedback que obtínhamos dos 
gestores de empresa.

As primeiras versões eram realizadas em planilhas de Excel, 
que, após a marcação de cada uma das respostas, gerava um 
gráfico. O plano de ação era elaborado em uma reunião com a 
equipe de recursos humanos da empresa, para que houvesse 
mais participação e envolvimento.

Em 2015, foi desenvolvido um sistema online para regis-
trar as informações do IMGI. Dessa forma, atualmente as 
respostas e informações são registradas diretamente no sis-
tema, que gera o gráfico do índice e disponibiliza a opção 
para criação do plano de ação, conforme cada uma das 20 
variáveis de análise.

RESULTADOS 
Durante esse período de atendimento às empresas, iden-
tificou-se a dificuldade dos gestores em tratar o assunto 
inclusão de trabalhadores com deficiência na empresa de 
forma estratégica, definindo diretrizes claras, objetivos e 
metas para que os diversos gestores da empresa pudessem 
gerenciar recursos em prol do cumprimento dos indicado-
res de resultados estabelecidos no referido planejamento 
estratégico da empresa.

Após atender mais de 50 empresas e conseguir a inclusão 
de cerca de 250 trabalhadores com deficiência ao longo de 
quase uma década, buscou-se descrever as principais dificul-
dades enfrentadas pelas empresas para conseguir cumprir a 
Lei de Cotas. Entre elas, verificou-se que os gestores não pos-
suíam uma ferramenta de gestão que pudesse demonstrar a 
situação geral da empresa quanto ao nível de maturidade do 
tipo de ações desenvolvidas para contratar e reter os trabalha-
dores com deficiência.

Considerando a experiência de atender várias empresas 
ao longo dos anos, a equipe do Instituto Ester Assumpção 

Tabela 2. Variáveis de análise do Índice de Maturidade em 
Gestão Inclusiva.

Dimensão Variáveis de análise

1 Gestão

1.1 Planejamento

1.2 Orçamento

1.3
Participação dos setores/

departamentos

1.4 Comunicação

2
Práticas de 

recursos humanos

2.1 Recrutamento

2.2 Seleção

2.3 Capacitação

2.4 Crescimento profissional

2.5
Retenção de profissionais com 

deficiência

2.6 Ações de sensibilização

3 Carreira

3.1 Perfil de vagas

3.2 Promoção de cargos e funções

3.3 Salários

3.4 Escolaridade

4 Acessibilidade
4.1 Arquitetônica interna

4.2 Arquitetônica externa

5 Aspectos legais

5.1 Cumprimento da cota

5.2 Tipos de deficiência

5.3 Multa

5.4
Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC)

relacionou diversos problemas vivenciados nos processos de 
inclusão dos trabalhadores, classificados em cinco dimensões: 
1) gestão; 2) práticas de recursos humanos; 3) carreira; 4) 
acessibilidade; 5) aspectos legais.

Para cada dimensão, há um conjunto de variáveis de análise 
que detalham os diversos tipos de situações encontradas no 
ambiente organizacional que estão relacionados ao contexto 
da inclusão dos trabalhadores com deficiência. A Tabela 2 
demonstra as 20 variáveis de análise propostas, conforme as 
respectivas dimensões.

Após a definição das variáveis de análise, foi elabo-
rado um conjunto de perguntas, utilizando o critério de 
uma escala Likert, para que os gestores pudessem identi-
ficar em qual nível a empresa se encontrava no momento 
do diagnóstico inclusivo. Na Tabela 3, apresentamos um 
exemplo de pergunta da dimensão “gestão” relacionada à 
variável “planejamento”. 
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1.1 Planejamento

0

1

2

3

4

5 1.2 Orçamento
1.3 Participação dos
setores/departamentos

1.4 Comunicação

2.1 Recrutamento

Série 1
2.2 Seleção

2.3 Capacitação

2.4 Crescimento profissional

2.5 Retenção de profissionais com...

2.6 Ações de sensibilização
3.1 Perfil de vagas

3.2 Cargos e Funções

3.3 Salários

3.4 Escolaridade

4.1 Acessibilidade
Arquitetônica Interna

4.2 Acessibilidade
Arquitetônica Externa

5.1 Cumprimento de Cotas

5.2 Tipos de deficiência

5.3 Multa

5.4 TAC

Série 2

Gráfico 1. Índice de Maturidade em Gestão Inclusiva.

Ao tabular todas as respostas do gestor, montou-se um 
gráfico de aranha para apresentar a situação geral da empresa.

O Gráfico 1 representa a adequação do gráfico de aranha 
utilizado na metodologia do PM4NGOs (2012) considerando 
as 20 variáveis definidas como importantes para o planejamento 
de ações relacionadas à adequação da empresa para receber 
trabalhadores com deficiência.

A linha azul do gráfico indica o nível de maturidade da 
empresa em relação a uma determinada variável de análise. 
Dessa maneira, é possível que o gestor verifique quais são 

as variáveis que a empresa necessita priorizar para melhorar 
ou manter o que já está sendo realizado e analisar o nível 
em que a empresa se encontra. Podemos considerar que 
as empresas possuem níveis diferentes de maturidade para 
cada uma das variáveis.

A linha vermelha demonstra a média geral obtida pela 
empresa. A partir dessa avaliação, o gestor poderá traçar 
estratégias sobre em quais variáveis haverá maior ou menor 
investimento de recursos, conforme as diretrizes gerais que 
a empresa possui em relação à implantação de processos 

Gestão 

1.1 Planejamento
Em qual situação a sua 
empresa se encontra? 

(Sim / Não)

1 No planejamento estratégico da empresa não há nenhum item relacionado à inclusão de pessoas com deficiência.  

2
Não são explícitas as diretrizes no planejamento estratégico para inclusão de pessoas com deficiência, 
mas já existem discussões sobre o tema entre os gestores.  

3
Não são explícitas as diretrizes no planejamento estratégico, mas existem ações isoladas para inclusão de 
pessoas com deficiência.  

4
Existem diretrizes no planejamento estratégico, mas não são devidamente alinhadas e propagadas entre 
os gestores.  

5
No planejamento estratégico da empresa há objetivos, estratégias e ações relacionadas à inclusão de 
pessoas com deficiência.  

 
A empresa tem uma prática que não está contemplada nas opções acima; 
Desconheço do assunto, para responder às opções acima.

Tabela 3. Modelo de pergunta de uma variável do Índice de Maturidade em Gestão Inclusiva.
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Dimensão Variável O que 
faremos?

Por que 
fazer?

Onde 
faremos?

Quem 
fará?

Quando 
teremos?

Como 
faremos?

Quanto vai 
custar?

Gestão

1 1.1 Planejamento        

2 1.2 Orçamento        

3
1.3 Participação dos setores/

departamentos        

4 1.4 Comunicação        

Práticas de 
recursos 
humanos

5 2.1 Recrutamento        

6 2.2 Seleção        

7 2.3 Capacitação        

8 2.4 Crescimento profissional        

9
2.5 Retenções de profissionais 

com deficiência        

10 2.6 Ações de sensibilização        

Carreira

11 3.1 Perfis de vagas        

12 3.2 Cargos e funções        

13 3.3 Salários        

14 3.4 Escolaridade        

Acessibilidade
15 4.1 Arquitetônica interna        

16 4.2 Arquitetônica externa        

Aspectos Legais

17 5.1 Cumprimento de cotas        

18 5.2 Tipos de deficiência        

19 5.3 Multa        

20 5.4 TAC        

Tabela 4. Plano de ação geral do Índice de Maturidade em Gestão Inclusiva.

inclusivos. Ressaltamos que o objetivo de analisar a média 
do índice está relacionada com a capacidade do gestor de 
identificar uma visão global no contexto da empresa, pois 
é fundamental considerar que as variáveis no modelo são 
independentes.

Após a apuração do gráfico, a próxima etapa do IMGI é a 
construção de um plano de ação interligado a cada uma das 
variáveis de análise, conforme demonstrado na Tabela 4.As 
principais percepções identificadas, após a aplicação da ferra-
menta do IMGI nas empresas atendidas pelo Instituto Ester 
Assumpção, foram: 
•	 A utilização de uma ferramenta metodológica facilita a 

comunicação da equipe do Instituto Ester Assumpção com 
os gestores de empresa, pois conseguimos tratar o tema da 
inclusão de forma profissional e prática. Assim, evitamos 
tratar o tema como projeto de responsabilidade social, cari-
dade e de modo assistencial;

Após a apuração do índice na empresa, 
o gestor tem subsídios para discutir 
com os diretores da empresa quais 
serão as estratégias adotadas e o 

investimento necessário para que a 
empresa possa cumprir a Lei de Cotas

•	 Após a apuração do índice na empresa, o gestor tem subsí-
dios para discutir com os diretores da empresa sobre quais 
serão as estratégias adotadas e o investimento necessário 
para que a empresa possa cumprir a Lei de Cotas. O gráfico 
de aranha e o plano de ação facilitam a interlocução com a 
diretoria por ter linguagem gerencial;
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•	 A aplicação do IMGI deve possibilitar, ao longo do tempo, 
a comparação do índice de maturidade entre empresas e 
setores, para a análise e identificação de oportunidades de 
ações conjuntas, em rede e que possam até mesmo influen-
ciar políticas públicas;

•	 Em 2016, deve ser lançada uma plataforma online para que 
as empresas possam, de forma voluntária, apurar o seu 
IMGI. Essa plataforma será disponibilizada pelo Instituto 
Ester Assumpção gratuitamente. 

CONCLUSÕES
A experiência da criação e aplicação do IMGI possibilitou 
à equipe do Instituto Ester Assumpção prestar assessoria 
às empresas de forma mais profissional, possibilitando o 
aumento da efetividade dos projetos inclusivos implanta-
dos nas empresas.

Para as empresas, identificou-se que o IMGI deve pro-
porcionar, no médio prazo, mais maturidade para enfrentar 
os desafios da inclusão no ambiente organizacional, gerando 
mais possibilidade de resultados eficientes e eficazes em rela-
ção à implantação de processos inclusivos, pois o IMGI é uma 
ferramenta complementar a outras metodologias, como a do 
Project Management Institute (PMI), a do Project Management 
for Development (PMD Pro), a plan-do-check-adjust (PDCA) 
e o planejamento estratégico.
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Com a divulgação do IMGI em âmbito nacional, pre-
tende-se aumentar a aplicação da ferramenta em empresas 
dos mais diversos segmentos de atuação para o desenvol-
vimento de uma base de dados online que permita a reali-
zação de análises comparativas entre as dimensões e variá-
veis do índice para a construção de conhecimento sobre o 
tema. O compromisso social do Instituto Ester Assumpção 
é compartilhar essas informações com as empresas, governo 
e outros grupos da sociedade para a elaboração de estraté-
gias que promovam mais impacto social para os trabalha-
dores com deficiência, tornando o IMGI uma tecnologia 
social acessível a todas as empresas que buscam êxito em 
projetos verdadeiramente inclusivos.

Para as empresas, o IMGI deve 
proporcionar, no médio prazo, mais 

maturidade para enfrentar os desafios 
da inclusão no ambiente organizacional, 
gerando mais possibilidade de resultados 

eficientes e eficazes em relação à 
implantação de processos inclusivos
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