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A história das pessoas com deficiência no 

Brasil, assim como em outros países, foi marcada 

por preconceitos, expulsão, abandono até chegar à 

inclusão através de atendimento especializado.  

No campo legislativo, o Brasil tem avançado na formulação de leis com a participação direta 

das próprias pessoas com deficiência. A Lei Federal 8.213, promulgada em 24 de julho de 1991, que 

reserva de 2% a 5% de vagas em empresas com mais de 100 funcionários para contratação de pessoas 

com deficiência completou 31 anos, ela surgiu em um país muito diferente do atual no que se refere 

à garantia de direitos e, de fato, ajudou a transformar positivamente o cenário nacional da inclusão. 

A SPDM tem avançado sistematicamente com ações para o estimular o recrutamento, 

seleção, contratação, admissão, permanência e ascensão dos profissionais com deficiência. 

Segue abaixo, os principais acontecimentos no estimula a inclusão de pessoas com deficiência 

na Instituição: 

Criação do programa de inclusão denominado “Colaborador Eficiente” com o objetivo de 

promover a cultura de inclusão da pessoa com deficiência. 

A partir de 2007, o programa de Inclusão “Colaborador Eficiente” passou a contar com 

encontros regulares com o envolvimento de diversas 

áreas na Instituição, estimulando um modelo de 

trabalho em grupo, a troca de experiências entre as 

diversas unidades, a participação em eventos e visita a 
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Instituições que promovem a Inclusão de Pessoas com deficiência. 

Neste período foi feito o lançamento da cartilha de orientações de inclusão de pessoas com 

deficiência e foi promovido ações de sensibilização com colaboradores e gestores em todas as filiais. 

Outro acontecimento importante foi a constituição 

do Comitê de Inclusão e Diversidade que conta com grupos 

de afinidades voltados a promoção de ações afirmativas de 

apoio a inclusão e diversidade, um destes grupos foca as 

suas ações nas pessoas com deficiência. 

A SPDM administrar diversos equipamentos públicos 

direcionados a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, como: o Centro de 

Tecnologia e Inovação (CTI), Projeto Rede, Projeto Autismo, Centro de Reabilitação Lucy Montoro 

entre outros serviços oferecidos. 

Reafirmamos o compromisso da SPDM em promover a 

melhoria da sociedade através dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) idealizados pela ONU para o ano de 2030.  


