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Especial | Negócios sustentáveis
Diversidade Crescem opções de trabalho para pessoas com deficiência

A partir desse mês cerca de 40 milhões de sacolas ecológicas de compras, feitas com materiais que garantem sua utilização várias vezes, vão
entrar nas casas dos paulistas. A estimativa é da Apas — Associação Paulista de Supermercados, que assinou um acordo com o governo e prefeituras de São Paulo para eliminar os saquinhos plásticos, que têm forte impacto ambiental, e estimular o uso de alternativas mais verdes para acondicionar os produtos. Dia 25 os caixas passarão a oferecer apenas sacolinhas plásticas biocompostáveis, que se decompõem em dois anos enquanto as tradicionais demoram quase um século. Elas serão repassadas
aos consumidores a preço de custo, em torno de R$ 0,19, segundo João
Sanzovo, diretor de sustentabilidade da entidade.

Diversidade

CRÉDITO

A orientação da Apas é que as lojas
ofereçam a maior variedade possível de
sacolas ecológicas, uma delas a preço de
custo, e alternativas como o uso de
carrinhos de feira, caixas de plástico
ou papelão. Do ponto de vista do
sortimento, o momento da virada é
tranquilo, avalia Felipe Zacari
Antunes, gerente de
sustentabilidade do Walmart Brasil.
A rede vende dois tipos de sacolas:
uma de algodão para compras
pequenas, fácil de guardar na bolsa,
a R$ 3,00, e outra de polipropileno,
aconselhada para perecíveis e
hortifrutis a R$ 3,50. A substituição
dos saquinhos por modelos retornáveis deve ter apenas em um
primeiro momento um impacto significativo na venda de “ecobags”.
Depois de dois meses, a curva de vendas volta ao normal, diz Antunes
com base na experiência de substituição já feita pela empresa em
Americana (SP) e Belo Horizonte. Desde 2008, quando as retornáveis
chegaram às lojas, o Walmart vendeu 3 milhões de sacolas.

Desencontro

E o lixo?

A Apas calcula, a partir das
compras feitas por seus
associados, que são consumidas
2,5 bilhões de sacolinhas plásticas
por mês — o equivalente a 60
sacolas per capita. Os números da
Plastivida - Instituto
socioambiental dos plásticos,
porta-voz dos fabricantes dos
saquinhos tradicionais, são mais
modestos. Jorge Bahiense,
presidente da entidade diz que a
partir de um treinamento para
consumo responsável e da
normatização das sacolas, para
garantir uma espessura segura
para o transporte das compras
sem necessidade de juntar duas
unidades, o total consumido no
país caiu de 17,9 bilhões de
unidades, em 2007, para 12,9
bilhões, em 2011. O Estado de São
Paulo absorve em torno de 40% da
produção nacional, cerca de 5
bilhões de unidades ao ano,
informa. Ele considera que o
debate sobre o tema foi truncado
por desinformações. Exemplo?
“Caixas de papelão e sacolas
usadas são boas para carregar
muitas coisas: fungos e bactérias,
por exemplo” avisa com destaque
o site da entidade.

O Plastivida também contesta o
uso do termo “sacolinhas
descartáveis”. Uma pesquisa do
Datafolha mostra que 85%
reutilizam as sacolinhas, afirma
Bahiense. “O que é descartável é o
saco de lixo. O consumidor terá de
comprar dois no lugar de um: a
sacola retornável e os sacos de
lixo”, diz. Essa percepção é
compartilhada por parte dos
consumidores. Mesmo no site do
Akatu, instituto que promove o
consumo consciente e defende o
fim dos saquinhos descartáveis
não faltam reclamações sobre o
que seria um artifício de
supermercados para vender mais
sacos de lixo e cobrar por um item
até agora “gratuito”. Na
experiência de Jundiaí, segundo a
Apas, as vendas de sacos de lixo
cresceram 20%. E embora eles
também acabem, como as
sacolinhas, nos aterros, diz
Sanzovo, há um ganho ambiental,
já que são feitos com material
reciclado. A Apas abriu espaço no
site para dar “consultoria” aos que
pretendem substituir o saco
plástico na cozinha e no banheiro
por um feito com jornal dobrado
(www.portalapas.org.br).
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Vinícius Martins Araújo, 25 anos, trabalha há um ano e meio na recepção do Laboratório Delboni, na Chácara Flora

têm no cargo por longos períodos.
A instituição acredita que as oportunidades para pessoas com deficiência estão deixando de ser somente nas áreas de produção e se
abrindo também no setor de serviços, como escritórios.
“É muito claro que o tema teve
avanços nos últimos anos”, afirma
Manuel Aguiar, coordenador do
programa de Acessibilidade e Estratégia para Inclusão, da Companhia Hidroelétrica de São Francisco (Chesf). “Deixamos de ser tutelados e fomos atrás dos nossos direitos. Hoje estamos num momento de cortar o cordão umbilical e fixar as conquistas.” Na empresa há
35 anos, Aguiar tem deficiência visual desde os nove anos. A Chesf
emprega hoje quase 200 pessoas
com deficiência. “A meta não é bater cota, mas desenvolver um programa de inclusão com qualidade”, explica ele.
O programa leva em conta questões de mobilidade, acesso à informação e comunicação que atendam as singularidades desse público. Piso tátil, rampas nos desníveis,
rotas acessíveis e elevadores são aspectos que podem garantir autonomia e segurança na locomoção
desses funcionários. Durante apresentações ou reuniões há apare-
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Bolsa em alta

De barba feita, cabelo bem aparado, camisa e gravata, Vinícius
Martins Araújo, 25 anos, trabalha
há um ano e meio na recepção do
Laboratório Delboni na Chácara
Flora, em São Paulo. Recebe as pessoas que chegam à procura de informações e orienta os pacientes.
Quando começou o trabalho, era
difícil escutar sua voz. “Vinícius ficava encolhido com a cabeça baixa
e sua voz saía bem baixinho”, lembra Miriam Brandes, coordenadora administrativa do laboratório.
Durante muito tempo, a mãe de
Vinícius acreditou que seu filho
era apenas um menino muito tímido. Mas há alguns anos, ele foi
diagnosticado com um grau de deficiência intelectual pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo (Apae-SP). Começou então a frequentar os cursos de formação da instituição e
após um ano estava empregado.
No início, o funcionário faria
apenas alguns serviços básicos na
recepção. Mas, com o tempo,
aprendeu tarefas mais complexas.
Hoje, todo o arquivo está em suas
mãos. Sabe separar os diferentes tipos de exames: mamografia, cardiologia, ultrassom e raio-x. Quando o paciente chega, identifica o
laudo pelo número do protocolo e,
se precisar, entra no computador
para puxar as informações que faltam. “Ninguém fica sem resposta”,
repete ele. Vinícius já provou que
sabe se virar mesmo em momentos de dificuldade do laboratório.
“Numa época enfrentamos falta
de funcionários e havia muita gente na fila. Algumas pessoas foram
agressivas com Vinícius. Expliquei
a ele que isso poderia acontecer
com qualquer pessoa. Nesse caso,
ele deveria manter a calma e chamar alguém para ajudar”, disse a
coordenadora. “E ele se saiu muito
bem. Infelizmente, às vezes a sociedade ainda demonstra falta de
preparo e preconceito com a situação”, acrescenta.
“O trabalho é um resgate da dignidade da pessoa com deficiência,
que volta a ter responsabilidade
pela própria vida”, afirma Aracélia
Lúcia Costa, superintendente da
Apae-SP. Um dos eixos desse trabalho é a inclusão profissional da
pessoa com deficiência intelectual.
Desde 2003, a instituição oferece
cursos com duração de até dois
anos, que preparam para o mercado de trabalho. Até hoje, a instituição já atendeu 2.605 pessoas com
deficiência, e 90% delas saem empregadas. Desse total, 89% se man-
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Para o Valor, de São Paulo
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A queima da fumaça gerava
um calor expressivo e a empresa
começou a estudar a
possibilidade usá-lo para a
secagem de eucalipto e também
para geração de energia, conta
Augusto Valencia Rodriguez,
gerente de desenvolvimento
tecnológico que está à frente do
projeto. Os principais desafios
nos próximos dois anos de teste
são fazer o transporte da fumaça
do forno para um queimador,
estabelecer uma forma de
geração diferente do esquema
convencional e garantir o
aproveitamento dos resíduos
florestais. A Cemig entra no
projeto com recursos
financeiros, R$ 9 milhões
distribuídos de 2009 a 2013. E a
empresa, explica Gonçalves, com
a infraestrutura, equipamento e
pessoal técnico. Hoje, o carvão
vegetal é utilizado em 15% da
produção da ArcelorMittal, de 4
milhões de toneladas ao ano.

ão

Fumaça começa a virar energia
na ArcelorMittal BioFlorestas. Em
parceria com a Cemig, a empresa,
que produz carvão vegetal
exclusivamente para as usinas da
siderúrgica ArcelorMittal,
reservou dez dos 38 fornos de
produção em Martinho Campos
(MG) para alimentar um sistema
piloto que vai gerar 100 kW.
Dentro de dois anos, a
experiência deve ter condições
de ser replicada em todos os
fornos da unidade e gerar 2 MW.
Mantido o atual patamar de
produção — de 1,5 milhão de m3
anuais — a fumaça dos 200
fornos da empresa poderá gerar
30 MW, na estimativa de Elesier
Lima Gonçalves, CEO da
ArcelorMittal BioFlorestas . Caso
as seis maiores produtoras de
carvão vegetal de Minas adotem
a tecnologia em teste será
possível garantir 125 MW, quase
a geração da térmica de Igarapé,
da Cemig (130 MW).
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Mais do que fogo Calor, calor, calor

Trabalho é suporte para
desenvolvimento pessoal

ut

Célia Rosemblum

A

Operação limpa

lhos com legendas e intérprete de
libras. Material didático com dicas
de convivência foi distribuído para
todos os funcionários.
“Conceitualmente, a pessoa
com deficiência pode exercer qualquer função, desde que esteja apta
e que existam meios seguros para
operar. O maior desafio é transmitir tais conceitos aos gestores. Mudar essa percepção, demanda tempo”, afirma Aguiar.
Na Whirlpool, a decisão foi
adaptar postos da engenharia para
as pessoas com deficiência. “E não
encontrar pessoas que se adaptassem aos postos”, lembra Sérgio Silva, gerente geral de manufatura da
Whirlpool Latin America, em Joinville. A empresa fez mudanças em
locais que apresentavam obstáculos físicos. Na área de monitoramento de produção, cuja função é
acompanhar o funcionamento das
máquinas, foi desenvolvido um
sistema de informática para que
pessoas com deficiência visual pudessem assumir os postos. Hoje, a
área opera em três turnos durante
24 horas. Das 12 pessoas que ali
trabalham, três têm deficiência visual. “Foi mais difícil encontrar
profissionais com conhecimento
em informática do que adaptar o
cargo”, garante o gerente.

Uma das maiores reclamações
das empresas é a falta de profissionais capacitados. A Drogaria
São Paulo deparou-se com alguns dilemas para as contratações. O caminho foi investir em
parcerias com algumas instituições como a Coordenadoria Executiva de Cooperação Universitária e de Atividades Especiais (Cecae), que reproduziu um ambiente de loja para capacitar pessoas com problemas auditivos
antes de começar o trabalho na
drogaria, informa Fabiana Bertuzzi, gerente de responsabilidade
social da Drogaria São Paulo.
No caso de deficiência visual, a
drogaria tem parceria com a Associação de Deficiente Visual e Amigos (Adeva), que oferece cursos de
informática com softwares adaptados para suas necessidades.
Maria da Graça opera um sistema de telefonia com uma lista de
procedimentos que devem ser seguidos para resolver problemas de
clientes. Ela perdeu a visão aos 23
anos e recebe as informações em
áudio adaptadas à sua necessidade. “Quando cheguei para trabalhar, estava insegura. Achava que
nunca poderia ter um trabalho.
Hoje sinto que conquistei novamente a minha independência.”

Fundo da ONU promove a inclusão

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 fev. 2012, Especial Negócios Sustentáveis, p. F2.

De São Paulo
No fim de dezembro a ONU
anunciou a criação de um fundo
global destinado a projetos de
inclusão para pessoas com deficiência. Ainda sem saber ao certo
quem serão os doadores, a organização espera levantar uma
quantia entre US$ 10 milhões e
US$ 20 milhões nos dois primeiros anos para atender inicialmente cerca de 20 países. O dinheiro deverá ser direcionado a
projetos que façam valer a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, assinado até hoje por 106 países.
“O fundo vai reforçar mecanismos e políticas públicas de inclusão que já existem no país e que
tenham objetivos relevantes de
acordo com as características específicas de cada lugar”, explica
Emanuelle Sapienze, coordenador do Secretariado Técnico do
Fundo das Nações Unidas para
Pessoas com Deficiência, alocado
em Nova York. “Não adianta uma
instituição oferecer educação
com conteúdo adequado. É preciso verificar se as escolas possuem infraestrutura e informações em braile, aparelhos audiovisuais e meios para manter os
professores atualizados.”
O dinheiro do fundo será ad-

ministrado por um comitê nacional formado por representantes da ONU, ONGs que trabalham com o tema e poderá ser
destinado a projetos que demonstrem envolvimento do governo e da sociedade civil .
Com a iniciativa, a ONU espera
criar uma infraestrutura necessária para trabalhar mais próxima
ao tema, já que não possui uma
área específica para tratar da pessoa com deficiência no Brasil.
Hoje, a questão aparece diluída
entre suas agências, como Organização Internacional do Trabalho (OIT), Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).
“O fundo vai catalisar as iniciativas das agências da ONU e funcionar como um arcabouço para
o tema”, afirma Maristela Baioni,
coordenadora de programas do
PNUD. Segundo ela, o governo
federal já manifestou apoio ao
fundo. “A intenção é fazer um
aporte especificamente para produzir um relatório global com o
mapeamento das novidades tecnológicas e políticas públicas
bem sucedidas para pessoas com
deficiência”, diz.
Dados do IBGE, de 2010, mostram que o Brasil tem 45 milhões de pessoas com algum ti-

po de deficiência. Ou seja, quase
25% da população do país. No
ano 2000, o censo indicava cerca
de 24,5 milhões. O IBGE ainda
não tem o detalhamento da pesquisa para entender os motivos
que elevaram este número de
forma drástica.
Para especialistas no tema,
uma das principais questões sobre os direitos da pessoa com
deficiência é a falta de acessibilidade na comunicação. “Em geral, qualquer forma de comunicação no país parte do princípio
de que todos sabem ler, enxergam bem e não há ninguém
com deficiência intelectual participando ou discutindo um tema de relevância nacional”, afirma Claudia Werneck, fundadora
da ONG Escola de Gente. “Vivemos num processo sistemático
de exclusão da participação de
pessoas com deficiência nas decisões do futuro.”
Nas escolas, empresas, campanhas nacionais do governo e até
durante tragédias, a comunicação acessível, seja em braile, com
audiodescrição, legendas, etc, fica sempre a desejar. A Escola de
Gente trabalha para que as políticas públicas tornem-se inclusivas e para que as pessoas com ou
sem deficiência exerçam seus direitos humanos desde a infância.

Cláudia defende que a acessibilidade não é só um instrumento para acessar informação. “É
um direito expresso na convenção da ONU”, diz. “De que forma
uma pessoa com deficiência pode contribuir com a empresa que
trabalha ou com a sociedade se
seu direito de comunicar não estiver garantido?”
Entre diversos projetos, a Escola de Gente ficou conhecida pelo
grupo Os inclusos e os Sisos —
Teatro de Mobilização pela Diversidade — que além de ficar em
cartaz no Rio de Janeiro, atende
empresas para demonstrar as sutilezas das discriminações que
acontecem mesmo quando as
instituições tentam acertar.
Recentemente, a Escola de Gente desenvolveu 80 indicadores de
acessibilidade nas áreas da saúde,
educação, emprego, entre outros,
que serão apresentados para os
movimentos de cidade sustentável. Os indicadores foram criados
com a colaboração de empresas,
técnicos, e movimentos sociais. O
objetivo é garantir a participação
de pessoas com deficiência nas cidades, nos eventos públicos e em
toda esfera sociais. Os indicadores
serão lançados na Índia, em outubro. A meta é aplicá-los em dez
municípios de pequeno, médio e
grande porte no Brasil. (G.P.)

