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Funcionários fazem aulas de Libras para se comunicarem com surdos 
 
Algumas empresas vão além e não se limitam a prover à pessoa com deficiência só 
infraestrutura básica para o trabalho. 
 
Estimular a integração entre os colegas de trabalho também é uma diretriz no processo de 
inclusão desses profissionais. 
 
Na consultoria Ernst & Young, por exemplo, os funcionários que quiserem podem frequentar o 
curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais). A participação é voluntária. 
 
"Trabalho de 12 a 14 horas por dia, mas faço questão de assistir às aulas", conta Jorge 
Azevedo, diretor-executivo de assessoria de riscos, que diz ter começado a frequentar o curso 
"por curiosidade". 
 
Essa é uma das ações de preparação para a contratação de pessoas com deficiência. 
 
A companhia também elaborou um programa de capacitação, no qual oferece a 23 surdos 
aulas de português e inglês. 
 
Segundo o diretor da universidade corporativa da empresa, Armando Lourenzo, a ideia é 
preparar esses profissionais para a área de tradução, em que há "muita demanda". "Não 
quisemos abrir qualquer vaga, aproveitamos para trazer profissionais para as de praxe." 
 
Na Chemtech, de consultoria e prestação de serviços em engenharia e TI, os funcionários da 
área de automação também terão aulas de Libras. "A iniciativa partiu deles, para que se 
comuniquem melhor com um dos colegas, que é surdo", conta a gerente de recursos humanos 
da empresa Daniella Gallo. 
 
Orientação 
 
No processo de integração, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida de São Paulo orienta todos os profissionais - com e sem deficiência - a agir com bom 
senso e naturalidade. 
 
Esse é o posicionamento da Chemtech. Nos casos em que há um certo desconforto, no 
entanto, o departamento de recursos humanos é acionado. 
 
A gerente de RH lembra de uma situação em que um dos funcionários, que é surdo, a 
procurou. De acordo com Gallo, ele tinha receio de parecer inconveniente se pedisse aos 
colegas para se virarem para ele ao conversar. "Resolvemos com ajustes simples." 
 
Currículo deve citar deficiência 
 
Quem quer ingressar no mercado de trabalho e tem alguma deficiência deve especificá-la no 
currículo. 
 
"Isso aumenta as chances junto a empresas que precisam contratar pessoas com deficiência", 
diz Carolina Ignarra, da Talento Incluir. 
 
A medida também ajuda quem seleciona a se preparar para receber o candidato - contratando 
um intérprete de Libras para entrevistar um surdo, por exemplo. 
 
Durante a conversa, o recrutador pode questionar sobre adaptações. 
 



"Perguntei como ele [um candidato cego] faria para ler documentos recebidos em papel", 
afirma Claudia Meirelles, da TozziniFreire. Hoje, ele trabalha na empresa e tem um scanner e 
um software de leitura de tela. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 25 abr. 2010, Empregos, p. 5. 


