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Resumo: O presente resumo tem como objetivo geral mostrar os impactos da pandemia no mercado
de trabalho para pessoas com deficiência. Tendo ainda como objetivos específicos, analisar a visão da
empresa sobre a influência da pandemia nessas contratações, entender como se dá a procura por
trabalho sobre a ótica de PcDs e compreender a influência do home office na visão das empresas e do
trabalhador. Para isso levantou-se informações pré pandemia, para comparar e analisar se houve
alguma mudança com o trabalho remoto tanto no mercado de trabalho, como para pessoas com
deficiência. Realizou-se uma pesquisa aplicada e exploratória, como é um assunto recente e com
pouca informação disponível provavelmente serão levantadas hipóteses. Para a amostra será realizada
uma pesquisa com dois tipos de público. O primeiro público recorreu-se a pessoas com deficiência,
aplicando-se um formulário de perguntas via Google forms e o segundo grupo explorou-se empresas
com dois tipos de perfis, as que possuem pessoas com deficiência em seu quadro de funcionários e as
que não possuem, para estes realizou-se uma entrevistai com os responsáveis pelo RH da empresa.

Para o desenvolvimento da pesquisa optou-se pela metodologia mista. A pesquisa mista não
substitui a pesquisa quantitativa e nem a qualitativa, mas utiliza os pontos fortes de ambos os
tipos e tenta diminuir os pontos fracos (SAMPIERI, 2017). Utilizando da medição numérica e da
análise estatística. Até o presente momento não iniciamos a coleta de dados, estamos no processo de
validação, tanto do questionário quanto das entrevistas. Dessa forma, ainda não disponibilizamos de
resultamos conclusivos, pois essa é uma pesquisa em andamento.
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