


Duas décadas após sua criação, a Lei de Cotas 
(8.213/91), que estabelece a obrigatoriedade 

para empresas com mais de 100 empregados 
preencherem uma parcela de seus cargos com 
profissionais portadores de deficiência, garante a 
diversidade em um mercado de trabalho que ainda 
engat inha rumo à igualdade de opor tun idades. 
Dados do ú l t imo levantamento do IBGE apontam 
que os portadores de a lgum t ipo de deficiência 
represen tam 14,5% da popu lação. Embora a 
reserva legal de cargos seja def in ida de acordo 
com o número de funcionários, com uma proporção 
que vai de 2% a 5% (ver infográfico), a prática 
plena da legislação é real idade na minor ia das 
grandes corporações. 

Na contramão desse cenário, o HSBC emprega 
atualmente 1.074 colaboradores com esse perf i l 
e desponta como o único banco de grande porte 
a cumpr i ra meta est ipulada pela Lei. O gerente 
de Diversidade do HSBC no Brasil, Luiz Moura, 
explica como a empresa faz da prática parte de 
sua política de RH. 



Quais são os i m p a c t o s que a Lei 8 . 2 1 3 / 9 1 , que prevê a 
contratação de pessoas portadoras de def ic iência e bene-
f iciár ios reab i l i tados no mercado de t raba lho , traz para o 
banco como empresa? 
No nosso caso, o desafio se tornou grande em função 
de nossas dimensões. No final de 2005, o departamento 
de Recursos Humanos criou uma equipe exclusiva para 
estudar e elaborar propostas para o cumprimento efetivo 
da Lei de Cotas, pois era consenso que esse tema exigiria 
o envolvimento e o engajamento da organização como 
um todo. O projeto aprovado contemplou três grandes 
pilares: capacitação e desenvolvimento para as pessoas 
com deficiência, acessibilidade arquitetônica e tecnolo-
gias "assistivas" (termo utilizado para identificar todo 
o arsenal de recursos e serviços que contribuem para 
proporcionar ou ampl iar habil idades funcionais de 
pessoas com deficiência e, consequentemente, promover 
vida independente e inclusão) e conscientização dos 
gestores e colaboradores. 

E para os funcionários? 
Realizamos diversas ações, como workshops, peças tea-
trais, e-learning, cases de sucesso na HSBC TV, entre outras, 
para que os nossos gestores e colaboradores passassem a 
conhecer esse tema e a entender que a convivência com 
essas pessoas ajudaria a melhorar o relacionamento de 
toda a equipe. 

Quantos desses funcionários o banco emprega hoje? E qual é o 
percentual com relação ao número total de funcionários? 
Empregamos atualmente 1.074 colaboradores, o que 
representa 5,1% do nosso quadro. 

Quais foram os desafios que o HSBC enfrentou até atingir totalmente 
a cota de funcionários com deficiência? 
O nosso grande desafio foi fazer um processo de inclusão 
efetiva, e não apenas contratar para cumprir a Lei de Cotas. 
Com a implementação do Programa de Inclusão, conseguimos 
atrair e manter esses colaboradores em nossos quadros. 

Qual é o papel do RH e dos demais setores nesse processo? 
O RH deve estar à frente dessas iniciativas para garantir que 
o processo como um todo se desenvolva. Contudo, é preciso 
entender o seguinte: para que a Lei de Cotas seja cumprida 
com sucesso, toda a corporação deve estar comprometida e 
engajada. O RH não é o único responsável nesse processo, 
mas sim toda a empresa. 

Como é o t re inamento dado a esses profissionais? 
O participante do programa fica, inicialmente, cerca de três 
meses em treinamento externo antes de começar na área 
na qual será alocado, já recebendo salário e benefícios como 
funcionário HSBC. A grade de treinamento é aplicada em 
parceria com instituições especializadas em diversidade 



e inclui temas relacionados à empregabilidade, trabalho 
em equipe, produtos e serviços financeiros, técnicas de 
vendas, entre outros. 

Com relação à infraestrutura, o banco investe em algum tipo de 
adaptação estrutural para esses colaboradores? 
Sim. Nossas unidades passaram por melhorias com a 
instalação de elevadores, rampas, banheiros, portas, si-
nalização, piso tátil, etc. 

Há programas específicos para ajudar a superar os desafios que esses 
funcionários possam eventualmente encontrar no dia a dia? 
Temos no RH o Comitê de Diversidade, que se reúne perio-
dicamente para tratar de assuntos relacionados ao tema. 
Há ainda um Grupo de Afinidade de PCDs, que é formado 
por colaboradores com deficiência física, auditiva e visual 
que mensalmente se reúnem para tratar de questões re-
lativas à inclusão. 

Como fazem para dar feedback aos deficientes quando não estão 
indo bem? 
Todos os colaboradores do HSBC são avaliados periodicamente 
por meio de ferramentas próprias para isso. Encorajamos 
nossos gestores a dar tratamento igualitário às pessoas 
com deficiência, respeitando suas limitações e diferenças, 
mas sem paternalismo. Os participantes do programa, 
especificamente, passam por um processo de avaliação 
realizado pelo gestor da unidade onde o treinamento está 
sendo realizado, 90 dias após o início dele. A avaliação tem 
como objetivo identificar os pontos em que ele está indo 
bem e aqueles que necessitam de ajustes. 

De que maneira a presença dos deficientes pode melhorar os 
processos de trabalho dentro da empresa? 
Essas pessoas têm o poder de nos inspirar todos os 
dias. Temos vários exemplos de superação. Eles dão a 
oportunidade de nos tornarmos pessoas cada vez mais 
abertas e mais conectadas com as necessidades de cada 
indivíduo e dos nossos clientes. 

Qual é o resultado desse projeto para o banco? Por que acre-
d i tam que é importante ter esses profissionais em seu quadro 
de funcionários? 
Gostaria de reproduzir a mensagem de nosso presidente, 
Conrado Engel, por ocasião do evento comemorativo do 
cumprimento da Lei de Cotas, em maio do ano passado: 
"Para o HSBC, diversidade não é uma tendência. Faz 
parte do nosso DNA. Valorizamos as diferenças entre 
as pessoas. Somos um banco global, presente em mais 
de 80 países e somamos mais de 310 mil colaboradores 
de diferentes culturas ao redor do mundo. Nosso pro-
grama visava potencial izar a capacidade dos nossos 
funcionários com necessidades especiais e prepará-los 
para serem bem-sucedidos no setor financeiro. Estamos 
orgulhosos do desempenho desse grupo e reconhece-
mos a grande contribuição dessas pessoas - 15% delas 
já foram promovidas desde o começo do programa. 
Porém, os benefícios do foco do HSBC em diversidade 
não devem ser medidos pelo crescimento da carreira 
dos nossos funcionários com necessidades especiais 
nem pelo cumprimento da cota do governo. A maior 
contribuição desse grupo é o impacto da presença deles 
no nosso ambiente de trabalho". 

Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, Curitiba, ano 7, n. 80, p. 8-11, jul. 2011. 




