
Inclusão social por 
meio da tecnologia 

Instituto Impacto promove capacitação de pessoas com deficiência 
para suprir necessidade de profissionais na área de tecnologia 

OBrasil assinou vários termos internacionais nos 
quais se comprometeu, há mais de 10 anos, a 
incentivar as empresas a incluírem os deficientes 

no mercado de trabalho, ou seja, tratá-los igualmente às ou-
tras pessoas em todos os sentidos. 

Para contribuir nesse processo, o Instituto Impacta, OSCIP 
ligada a Impacta Tecnologia, começou, há aproximadamen-
te quatro anos, a desenvolver um trabalho de formação de 
jovens aprendizes e pessoas com deficiência com foco em 
Tecnologia da Informação. 

Marcelo Pascios, diretor de Relações Institucionais, expli-
ca que Instituto Impacta utiliza as instalações da Faculdade 
Impacta na Vila Clementino, em São Paulo, para ministrar os 
cursos de formação pelo fato de se tratar de um prédio to-
talmente acessível com base na legislação paulistana que 
obriga as construções oferecer acessibilidade às pessoas 
com deficiência. 

Pascios explica que os programas de capacitação são ofe-
recidos sob demanda para o mercado corporativo. Ele conta 
que é disponibilizado um programa básico de técnicas ad-
ministrativas que inclui o Pacote Office de nível avançado, 
além de serviços como contas a pagar, fluxo de caixa, con-
tabilidade, financeiro e atendimento ao cliente."Também é 
importante destacar que oferecemos acompanhamento 
psicológico e psicopedagógico durante o programa, pois é 
importante preparar a empresa para receber o deficiente e 
vice-versaTressalta. 

Outros cursos oferecidos são os de manutenção de hard-
ware e cabling, ministrados com mais frequência para deficien-
tes auditivos e físicos."Essas pessoas têm mais facilidade para 
executar tarefas como cabeamento, conserto de computa-
dores e montagem de redes estruturadas. Os auditivos, por 
exemplo, têm uma percepção maior em descobrir um cooler 

com problema do que uma pessoa que ouve bem, pois eles 
sentem a vibração pelo tato. Desenvolvemos um pequeno 
equipamento com LED que detecta problemas na placa-mãe 
para os deficientes auditivos. Enfim, são profissionais que não 
perdem nada para outros do mercado, "enfatiza Pascios. 

A infraestrutura do Instituto Impacta para formação de 
pessoas com deficiência conta com salas de aula dotadas de 

computadores com softwares leitores para deficientes visu-
ais, lousa eletrônica e intérpretes de Libras para dar suporte 
aos instrutores que já conhecem a linguagem de sinais. Al-
gumas salas são mistas,com deficientes auditivos e físicos ou 
visuais e físicos."Normalmente não colocamos visuais e audi-
tivos juntos, porque são níveis de deficiência muito distintas 
uma da outra, com poder de absorção diferenciado e o ins-
trutor precisa dar atenção em dois níveis distintos"esclarece o 
diretor de Relações Institucionais.» 
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