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Liliane Veinert, superintendente-executiva de Recursos Humanos do BankBoston 
esclarece: não foi por falta de esforço que tantas cotas ficaram em aberto. "Foi criado 
um programa de inclusão, mas falta mão-de-obra capacitada". Ela ampliou as fontes 
de recrutamento. Além de constar do site da empresa, o programa QI (Quem Indica) 
estimula os funcionários a indicarem portadores de deficiência.  
 
Alguns pré-requisitos de seleção também foram alterados: usualmente o banco só 
emprega quem esteja pelo menos cursando o ensino superior e tenha experiência 
anterior. Para os PPDs, a exigência é de 2º grau completo, sem experiência anterior. 
Mesmo o programa de estagiários do BankBoston- que não conta como cota de 
funcionários - admitiu quatro portadores de deficiência, em um total de 20. E até o 
contrato com fornecedores de serviços de segurança, limpeza e office-boys registra 
uma cláusula de inclusão de PPDs, mesmo não contando na cota que o banco tem de 
cumprir.  
 
A empresa também designou uma consultora de recursos humanos para cuidar dessa 
área. Ela realizou um trabalho de sensibilização junto aos gestores, que participaram 
de reuniões, montaram grupos especiais, utilizaram jogos e psicodrama para aprender 
a lidar com o deficiente físico e com todas as questões que geram preconceito. "É 
preciso quebrar a resistência de ter um portador de deficiência no departamento."  
 
O preconceito ainda é o maior obstáculo para a inclusão profissional dos portadores de 
deficiência, afirma o psicólogo Flávio Gonzalez, responsável pelo departamento de 
Reabilitação Profissional da Avape. "Por falta de conhecimento, as empresas muitas 
vezes acreditam que precisam fazer grandes investimentos em adaptações." Mas as 
dificuldades também vêm da qualificação, reconhece Gonzalez. Ele ajudou a colocar 
400 PPDs em 2002, mas a grande maioria teve de passar por programas de 
qualificação. "A exclusão do portador de deficiência começa na escola."  
 
A entidade tem programas de reabilitação profissional, gratuitos, que cujo foco é a 
empregabilidade. Os cursos são acessíveis para qualquer tipo de deficiência, uma vez 
que contam com intérpretes de sinais para os deficientes auditivos e apostilas em 
braille para os cegos. A Avape faz um milhão de atendimentos por ano e já empregou 
mais de cinco mil PPDs. Com dois mil funcionários, 800 são portadores de deficiência.  
 
A IBM já tinha uma política bem definida voltada para o atendimento de minorias 
quando o decreto 3.298, de dezembro de 1999 regulamentou a lei de apoio aos 
portadores de deficiência. Mas a empresa também tem encontrado dificuldades para 
contratar devido à falta de qualificação, afirma a gerente de talentos Luciana Camargo. 
"O setor de tecnologia da informação tem requisitos bastante específic os e exige 
formação superior". De 4.300 funcionários, doze são portadores de deficiência. Por lei, 
deveriam ser 215.  
 
Depois de realizar um levantamento interno de quais áreas teriam condições de 
absorver portadores de deficiências, a IBM optou por fazer parceria com instituições 
experientes como as ONGs Muito Especial e Aja, especializadas em ações para a 
inclusão social e econômica por meio, inclusive, da utilização da tecnologia de 
informação; a Avape e a rede Saci. "Para cada vaga em aberto, entramos em contato 



com essas instituições para que fique garantido pelo menos um candidato portador de 
deficiência para disputar, em condições de igualdade, essa oportunidade," diz Luciana.  
 
A empresa já mapeou todas as mudanças que serão necessárias para adaptar o prédio 
aos portadores de deficiência e dar acesso a todas as dependências. Em um primeiro 
momento, as oportunidades serão para deficientes físicos. Depois, serão contratados 
deficientes visuais e auditivos.  
 
Apesar de autorizado a fiscalizar e punir, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
ainda está em um processo de diálogo, acompanhamento e com prazos de 
cumprimento das cotas mais elásticos, afirma José Adelar Cuty da Silva, assessor do 
MTE. "As autuações são casos isolados. Os auditores fiscais do trabalho têm recorrido 
ao bom senso e ao diálogo social". Ele reconhece que o mercado não consegue atender 
à demanda de profissionais qualificados.  
 
Na Karmann Guia, a contratação de PPDs começou há três anos. Hoje eles são 22 
entre os 520 funcionários e trabalham na área produtiva, na logística e na montagem 
de veículos, de conjuntos e de ferramentaria, afirma Carlos Alberto Simão, gerente de 
RH. São poucos na atividade administrativa, embora não exista restrição ao trabalho 
em outras áreas.  
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