
Serasa incorpora pessoas com deficiência e valoriza o que elas têm de melhor  
  
 
Lançado há dois anos, o “Programa Serasa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência” 
alcançou em 2003 reconhecimento internacional ao ser escolhido para parceria inédita com a 
United Nations Volunteers, órgão de voluntariado da Organização das Nações Unidas (ONU), para 
ser replicado em outras empresas brasileiras. O programa da Seresa, exemplar na inserção de 
pessoas com deficiência no trabalho, está recebendo, neste mês de outubro, um voluntário da 
ONU, que será capacitado para levar as atividades e a metodologia às companhias interessadas.  
 
A cada seis meses, o programa seleciona entre 12 e 16 pessoas com deficiências física, visual ou 
auditiva e oferece um treinamento e estágio de 480 horas, tanto em sala de aula como em 
diversas áreas da companhia. Ao longo do processo, os estagiários são avaliados pela 
coordenação do programa e pelas áreas em que atuaram e, ao fim do período, contratados pela 
Serasa ou encaminhados para outras empresas. “Não é um programa paternalista. Eles não são 
contratados apenas por terem alguma deficiência, mas sim pelo fato de terem desenvolvido 
alguma competência profissional”, comenta Ribas.  
 
Ao todo, são 40 profissionais portadores de deficiências trabalhando no escritório central da 
empresa, em São Paulo. Os próximos estagiários, da quarta turma do programa, que iniciou suas 
atividades em outubro, já foram selecionados. A intenção é que o programa passe a captar 
estagiários e profissionais também para as 44 agências da Serasa em todos os Estados 
brasileiros. A empresa oferece ainda, regularmente, vagas pré-determinadas para pessoas com o 
Ensino Médio completo.  
 
Porém, o caminho a ser percorrido para atender totalmente às disposições do decreto 3298, 
determina que as empresas devem ter uma porcentagem de vagas para pessoas portadoras de 
deficiências, de acordo com o número total de funcionários, ainda é razoavelmente grande. A 
Serasa precisa atingir a cota de pelo menos 100 pessoas portadoras de deficiências em suas 
fileiras, pois faz parte do grupo de maior percentual (5%), em razão de ter mais de mil 
funcionários.  
 
Na opinião de Ribas, caso as empresas não consigam atender a lei rapidamente, não devem se 
preocupar em contratar somente para evitar transtornos com fiscais. Devem ajudar na 
capacitação profissional dos portadores de deficiências. “Isso é responsabilidade social. As 
empresas devem desmistificar aquela visão de que os deficientes têm rendimento e capacidades 
menores que os demais. Pelo contrário, são pessoas interessadas, que precisam de uma chance a 
mais. As empresas enriquecem com a diversidade, pois todos têm muito a acrescentar”, opina.  
 
A infra-estrutura da Serasa foi preparada para receber pessoas portadoras de deficiências. 
Rampas, elevadores, catracas, pisos, banheiros, sinalizadores sonoros e visuais e até a calçada do 
entorno do prédio foram construídos visando dar maior comodidade e segurança para eles. O 
novo prédio, inaugurado há seis meses, recebeu em agosto, o certificado da Fundação Carlos 
Eduardo Vanzolini, por atender todas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABTN) e ser um prédio totalmente adaptado.  
 
A empresa também adquiriu softwares especializados para portadores de deficiências visuais e 
contrata, sempre que necessário, intérpretes de libras – língua de sinais – para acompanhar os 
deficientes auditivos em seminários, treinamentos e reuniões. Novos equipamentos serão 
comprados, como uma impressora de gráficos em alto-relevo.  
 
A estagiária, Daniela Aparecida Rodrigues dos Santos, portadora de deficiência visual e estudante 
de economia, 21 anos, acredita que está tendo uma ótima oportunidade para desenvolver na 
prática o que aprende em sala de aula. Antes de ingressar no programa, Daniela se deparou com 
muitas dificuldades para encontrar um emprego. “O mercado é pouco receptivo. As empresas 



alegam que os softwares necessários são muito caros. Preferem pessoas com outros tipos de 
deficiências. Ainda há muitos estigmas a serem derrubados”.  
 
Para Thiago Santos Souza, 23 anos, estagiário de administração, o grande benefício do programa 
foi a possibilidade de conhecer com mais profundidade as leis que abordam a questão dos direitos 
dos portadores de deficiência, que antes não conhecia. Souza já havia trabalhado em outros 
locais, mas diz que na Serasa encontrou pessoas mais preparadas para recebê-lo. “Muitas pessoas 
com deficiência acabam exercendo funções pouco adequadas para elas, muito abaixo de suas 
capacidades. Aqui, faço meu trabalho focado nos meus estudos. É um ganho para ambas as 
partes”.  
 
Outros horizontes  
 
Não é somente por meio da profissionalização que a Serasa pretende promover a inclusão do 
portador de deficiência. A cultura passou também a ser uma nova ferramenta para conquistar 
esse objetivo. Em parceria com o Instituto de Cultura Italiana, a empresa promove até o final de 
outubro a exposição Diversidarte, no Conjunto Nacional, em São Paulo. O evento reúne trabalhos 
de 17 artistas brasileiros portadores de deficiência. Estão expostas obras realizadas com diversas 
técnicas, como pintura, origami, cartoon, desenho gráfico e xilografia.  
 
Em agosto, a empresa inaugurou o Espaço Cultural Serasa e realizou um evento em parceria com 
a IBM. Os funcionários tiveram a oportunidade de conferir a exposição sensorial Olhos da Alma, 
da artista plástica Cristina Portella. Foram apresentadas 11 pinturas produzidas com materiais da 
floresta amazônica, com o objetivo de proporcionar o estímulo de vários sentidos, principalmente 
para os deficientes visuais.  
 
A companhia também apoiou outras iniciativas que envolvem questões ligadas às pessoas com 
deficiência, como o livro Direito das Pessoas com Necessidades Especiais, de Antônio Rulli, 
lançado em novembro de 2002 com patrocínio da Serasa. Além disso, participou da publicação do 
Instituto Ethos, “O que as empresas podem fazer pelas pessoas com deficiências”.  
 
Segundo o coordenador, o trabalho de sensibilização dos funcionários para a causa é intenso e 
constante. Além da palestra apresentada no início do programa, a Serasa deve realizar outros 
seminários para envolver seus colaboradores. Também haverá um curso de linguagem de sinais 
para os funcionários que trabalham diretamente com os portadores de deficiências visuais.  
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