




cia, a companhia possui um progra-
ma contínuo de interface acadêmica,
no qual os estudantes passam por um
ciclo de treinamentos in company que
é complementado dentro da universi-
dade. "Atualmente, atuamos em par-
ceria com a Universidade Anhembi
Morumbi, Faculdade Impacta, Fun-
dação Bradesco e outras instituições
de ensino em nível técnico", explica.

Comitê especial
A gigante do agronegócio Monsanto

é outra organização que aposta na va-
lorização da diversidade do capital hu-
mano e busca ampliar a inclusão em
seu quadro de colaboradores. Esse tra-
balho está estruturado no Brasil através
de um comitê multifuncional que dis-

A sede da Serasa/Experian é a úni-
ca no País certificada pela Fundação
Carlos Alberto Vanzolini, que regula-
menta as normas ISO 9000.0 edifício
de quatro andares, que tem apenas
cinco anos, tem 17 banheiros adapta-
dos para portadores de necessidades
especiais. É o que conta o coordenador
do Programa de Empregabilidade de
Pessoas com Deficiência, uma parceria
da Serasa com a Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa com Deficiência
que visa a qualificar 107 pessoas e via-
bilizar sua contratação junto a empre-
sas parceiras, João Ribas.

Esta é uma empresa que serve de
exemplo a todas as outras que dese-
jam se tornar acessíveis a profissio-

nais com algum tipo de deficiência. A
companhia segue o padrão da Norma
Brasileira de Acessibilidade (NBR 9050),
condição da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). Entre outras
coisas, a construção tem elevadores
com sensores de voz, anéis nas escadas
e avisos em braile para auxiliar os ce-
gos, plano de abandono em caso de in-
cêndio para surdos, como equipamentos
como luzes estroboscópicas de alerta,
além de rampas de acesso para cadei-
rantes, portas cujo comprimento míni-
mo é de 80 centímetros de largura e
interruptores abaixo de 80 centímetros
de altura. "Não existe lugar no prédio
em que as pessoas com deficiência não
consigam alcançar", orgulha-se.

cute, desde 2006, além de deficiência
física, aspectos como gênero, etnia e
idade, com a intenção de implementar
ações voltadas à acessibilidade, capaci-
tação, recrutamento e desenvolvimen-
to de carreira. Para isso, a companhia
forma mão-de-obra qualificada para
atender a demanda, não só da nossa
empresa, como do próprio mercado.

Recentemente, a Monsanto ofe-
receu, em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai), oportunidade gratuita de ca-
pacitação profissional para porta-
dores de necessidades especiais em
áreas administrativas. O treinamento
inclui seis meses de cursos em perí-
odo integral na própria organização.
Posteriormente, eles ficarão meio-pe-
ríodo no Senai e o resto do tempo na
Monsanto. Ao final do curso, os sele-
cionados estarão aptos a praticar ro-
tinas administrativas básicas, aplicar
conceitos e conhecimentos necessá-
rios à mudança de atitudes, terão no-
vas posturas de atendimento e rela-
cionamento e utilizarão conceitos bá-

Leonardo Coscarelli, da
TozziniFreire Advogados:
Postura firme é uma dos fatores-
chave para boa colocação no
mercado de trabalho

sicos de informática, como Windows,
Word, Excel e Power Point.

De acordo com a gerente de desen-
volvimento organizacional da Mon-
santo no Brasil, Mariana Cersósimo, a
empresa possui hoje 134 colaborado-
res com algum tipo de deficiência em
seu quadro de funcionários nos mais
diversos níveis da empresa. Para ela,
estrategicamente, este tipo de seleção
agrega valor através da construção de
um ambiente diverso. "É uma vanta-
gem competitiva sustentável", come-
mora. A executiva avalia que a maior
dificuldade não só para atrair, mas re-
ter os talentos é a adaptação dos sele-
cionados à cultura organizacional da
empresa. "O treinamento realizado
em parceria com o Senai é extrema-
mente importante para aumentar a
segurança destas pessoas, qualificá-
las e desenvolver suas habilidades, e
para a própria Monsanto se preparar
para incorporar os novos colaborado-
res", considera.

Boa causa
Quando o advogado da diretoria

técnica de TozziniFreire Advogados,
Leonardo Coscarelli, prestou o pro-
cesso seletivo da empresa, não ima-
ginava que passaria por uma marato-
na de entrevistas e muito menos que



seria questionado por seu entrevis-
tador sobre se achava que sua defi-
ciência visual o prejudicaria na em-
presa. Teve, então, de ser efusivo lo-
go de cara: "'Você está apostando o
se dinheiro e eu, meu tempo'. A en-
trevista se encerrou ali e fui con-
tratado", lembra. E vai mais longe:
"Não sou bonequinho de cristal que
fica ofendido com qualquer pergun-
ta", enfatiza.

O advogado, que é formado em
uma faculdade de Roma, com reva-
lidação na Faculdade de Direito da
São Francisco, estava empregado em
um escritório menor, quando surgiu
a oportunidade, através de um he-
adhunter, de participar da seleção.
Ele é uma das 34 pessoas que tra-
balham na Tozzini e que têm algum

tipo de deficiência. A empresa atua
desde 2005 nesta causa, através do
Programa Portas Abertas, em par-
ceria com várias empresas, como o
Instituto Paradigma, Senac, Instituto
Pró-Cidadania, Movimento Incluir,
Serasa, entre outras, para capacitar e
empregar estes profissionais.

Coscarelli, que entre outras fun-
ções faz análise de contratos com
fornecedores, correção de redação
de candidato a estagiários, pesqui-
sas para clientes e material de orien-
tação para os demais advogados, diz
que sempre contou com uma boa
estrutura na organização e logo su-
perou as dificuldades recorrentes de
acessibilidade, como se perder em
algum departamento, por exemplo.
Mas não é somente o portador de
deficiência que deve se adaptar. Os
demais funcionários também têm de
se conscientizar sobre a importância
de acolher da melhor forma possível
quem tem algum tipo de deficiência
e de conviver com situações que fo-
gem do cotidiano normal de trabalho.
No caso de Coscarelli, por exemplo,
os colegas de trabalho tiveram de se
costumar com seu cão-guia, o labra-
dor Brámi. É o que conta a diretora
de Desenvolvimento Organizacional
de TozziniFreire Advogados, Claudia
Meirelles.

Ela avalia, inclusive, que o apoio
dos colegas de trabalho é determi-
nante no processo de adaptação.
"Nosso trabalho consiste em mos-
trar que a importância de ser soli-
dário, sem que tenham de trabalhar
mais por isso. Pessoas com proble-
ma de mobilidade têm necessidade
como qualquer outro colaborador",
defende. Para tanto, a empresa in-
vestiu em palestras de conscien-
tização cujo foco é mostrar que as

Claudia Meirelles, da
TozziniFreire:
Conscientização de colegas de
trabalho é essencial no processo
de adaptação dos deficientes

Oportunidade
A Associação Desportiva para
Deficientes (ADD) ampliou as ações
do Programa ADD Training, que tem
o objetivo de capacitar pessoas com
deficiência para atuar em indústrias,
comércio, bancos, lojas e empre-
sas prestadoras de serviço. Além
dos cursos de capacitação profis-
sional e inclusão digital, o projeto,
que oferece habilitação em Práticas
Administrativas, possibilita aos parti-
cipantes exercer atividades tais como
atendimento ao público, preenchi-
mento de formulários, elaboração e
redação de correspondência comer-
cial, arquivamento de documentos
e outras tarefas de escritório como
atendimento telefônico, envio de fax,
etc. Além disso, os deficientes auditi-
vos contam, agora, com uma intér-
prete de Libras para atuar nos cursos
e também para instruir a própria
equipe na comunicação.

O programa é gratuito e elabora-
do de acordo com os quatro pilares
da Educação da Organização das
Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (UNESCO):
aprender a conhecer; aprender a fa-
zer; aprender a conviver; aprender a
ser. "O curso visa diminuir a distância
entre a teoria e a prática e ofere-
cer ao deficiente o conhecimento de
rotinas de trabalho que irão enfren-
tar em seu dia-a-dia como profis-
sionais", explica a coordenadora do
programa, Elisabeth Fernandes.

pessoas com necessidades especiais
devem ser tratadas normalmente,
porém, com toda a delicadeza que
envolve o assunto. "Muitas vezes, li-
damos com situações que não pas-
sam pela nossa cabeça. É importan-
te estarmos preparados para saber o
que e como perguntar, mas sem co-
locar o deficiente em um patamar
abaixo", acredita. C@N
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