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Polêmicas à parte, a Lei 8.213/91, que esta-
belece cotas de contratação de portadores
de deficiência em empresas com 100 ou mais

funcionários, tem inspirado práticas de inclusão
desse público, que sofre com a falta de acesso à
educação e à qualificação profissional, no mundo
corporativo. Embora muitas apenas cumpram as
cotas, outras estão estendendo suas ações além
da exigência. “Com a lei, a realidade está mudando.
A partir da obrigatoriedade de contratação, as
empresas estão acordando para o papel social de
qualificar essas pessoas”, avalia a presidente do
Instituto Pró-Cidadania de Desenvolvimento e Ca-
pacitação para Pessoas Especiais (IPCPE), Açu-
cena Calixto Bonanato.

No último semestre de 2005, uma média mensal
de 700 vagas foram direcionadas para o instituto,
cujo papel é ajudar as empresas a superar as difi-
culdades inerentes à contratação de portadores de
deficiência. A necessidade de contratação e a falta
de gente qualificada é o que tem inspirado as
empresas a desenvolverem ações permanentes de
inclusão. Dois exemplos recentes vêm da CPFL
Energia e da Boehringer Ingelheim, que adotaram,
no ano passado, programas de empregabilidade e
renda para esse público.

Mais do que isso, seus RHs prometem: os pro-
gramas incluirão políticas de retenção e de recolo-
cação daqueles que, por algum motivo, não forem
absorvidos pela empresa. “Estamos criando uma
nova geração de portadores de deficiência, que vai
reduzir sua exclusão do mercado de trabalho”, afir-
ma a gerente de RH da Boehringer, Elisabete
Vertematti Guimarães.

EDUCAÇÃO, A CHAVE
Com 4 mil colaboradores distribuídos por suas

cinco empresas e uma cota de 200 portadores de
deficiência a cumprir, a CPFL, privatizada em 1997,
tem um acordo de estabilidade para os funcioná-
rios, fechado com o sindicato naquele período.
Com isso, a empresa se depara com a dificuldade
de fazer substituições no quadro funcional. “Mes-
mo que tivéssemos turn over alto, não consegui-
ríamos preencher a cota sem um projeto educa-
cional, por conta da falta de qualificação”, explica
a gerente de desenvolvimento de RH, Silvia Zwi.

Em vez de empecilhos, esses fatores incenti-
varam a criatividade do RH, que lançou o Programa
de Oportunidades, visando à contração e quali-
ficação de 50 portadores de deficiência. O início se
deu por meio de uma campanha publicitária em
Campinas (onde a empresa está instalada) e
região, convocando os interessados para o pro-
cesso de seleção.

O candidato precisava estar cursando o ensino
fundamental ou não ter o ensino médio completo.
Isso porque o programa inclui aulas no curso
supletivo do ensino médio, a partir de uma parceria
com a Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), na qual a CPFL é responsável por suprir as
condições de ensino, fornecendo, por exemplo,
material didático. Outra parceria, esta com a
Faculdade Comunitária de Campinas (FAC), pro-
move a inclusão digital dos estudantes, que tam-
bém recebem treinamento em competências orga-
nizacionais da empresa.

A CPFL negociou com o sindicato e com a
Delegacia Regional do Trabalho para que a estabi-
lidade dos contratados pelo programa fosse de
dois anos, gerando, com isso, vagas continuamen-
te. Os gestores da empresa participaram de um
workshop para se familiarizar com a realidade dos

portadores de deficiência e se tornaram tutores
desses profissionais. A evolução do programa já é
observada. A princípio, todos foram contratados co-
mo auxiliar administrativo, mas já há os que estão
se envolvendo em trabalhos semelhantes aos de
assistentes e analistas. “É a prova de que o que
falta para eles é a oportunidade”, conclui Silvia.

INTEGRAÇÃO BEM-SUCEDIDA
Um pouco mais recente, o Programa Conectar,

da Boehringer Ingelheim, que também envolve
palestras e workshops para gestores e cola-
boradores, aponta para o mesmo caminho. A
empresa possui mais de mil funcionários e tem a
cumprir uma cota de 5% (51 pessoas). Atualmente,
32 portadores de deficiência estão contratados,
boa parte (20) a partir do programa, pelo qual são
recrutados para o cargo de auxiliar administrativo
nas várias áreas da empresa, assim como acon-
tece na CPFL. “Se é um programa de inclusão, sig-
nifica ter esses profissionais pulverizados pela
empresa e não segredados em um único espaço”,
explica Elisabete.

A primeira turma do Conectar começou a traba-
lhar em novembro passado, na fábrica, em Itape-
cerica da Serra (SP); já a segunda, cujas contra-
tações se estenderão à sede da empresa no Centro
Empresarial São Paulo, na capital paulista, iniciaria
em abril, mas foi antecipada para fevereiro. É que,
pelo seu histórico, a Boehringer previa encontrar
dificuldades em recrutar essas pessoas, mas foi
positivamente surpreendida pelo êxito obtido na
primeira fase, podendo antecipar a segunda.

Não só o processo seletivo, mas a convivência
com os demais funcionários saiu melhor do que o
esperado. A área de RH, gestora do programa,
achava que seria necessário ter alguém, além dos
gestores, acompanhando os portadores de defi-
ciência para auxiliá-los nas possíveis dificuldades,
mas os próprios funcionários entenderam as limi-
tações e ajudam a driblá-las.

Os profissionais admitidos pelo programa são
os únicos que trabalham em sistema party time
(quatro horas diárias), para dedicarem parte de seu
tempo aos estudos. A Boehringer está mapeando
as necessidades de aprendizado desse pessoal,
para, futuramente, incluí-los em cursos como os de
informática e de idiomas, e outros mais especí-
ficos, conforme a área em que estão trabalhando.

RETENÇÃO E RECOLOCAÇÃO
Tanto a CPFL quanto a Boehringer já possuíam

portadores de deficiências em seus quadros antes
de implantar os programas. São os poucos profis-
sionais que tiveram acesso à educação e à qualifi-
cação. A idéia, agora, é investir para que, no futuro,
os participantes dos programas também consigam
novas e melhores oportunidades de trabalho.
“Queremos formar um público competitivo, mas
também ter mecanismos de retenção – como opor-
tunidades de desenvolvimento e políticas de remu-
neração –, que assegurem que eles não vão quer-
er ir embora quando forem assediados por outras
empresas”, salienta Silvia, da CPFL.

Elisabete, da Boehringer, diz que, por se tratar
de um programa contínuo, a empresa sabe que não
terá condições de absorver todos os participantes.
A idéia é manter a cota cumprida, preparando os
demais para novos processos seletivos. Ambas
também pretendem ajudar os excedentes na reco-
locação, encaminhando-os para clientes, forne-
cedores e outros parceiros. Afinal, não são poucas
as empresas que ainda têm cota a cumprir.
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Programas corporativos
qualificam portadores 
de deficiência

CONARH 2006

Revolução pedagógica

MELHOR

À beira do abismo

ERRATA
Diferentemente do que foi publicado na edição passada, a consultora Andréa Villas Boas tem 39
anos e não 34.

Apartir do tema Transformar para Competir,
o comitê de criação do CONARH 2006 – 32º
Congresso Nacional sobre Gestão de

Pessoas, marcado para acontecer de 22 a 25 de
agosto, promete provocar uma revolução peda-
gógica. Confira nesta entrevista do coordenador
do comitê, o consultor Luiz Augusto Costa Leite.

ABRH – Quais foram as inspirações para a esco-
lha do tema do CONARH 2006?

LUIZ AUGUSTO COSTA LEITE – Nosso país
vive um momento crítico em sua história. Estamos
perdendo posições rela-
tivas no desenvolvimento
mundial, crescendo menos
que a média da América
Latina. De início, isso gera
perplexidade, mas, em se-
guida preocupação. Para a
ABRH, gera desafio. 

ABRH – O que falta?
LACL – Parece que

estamos repetindo as ve-
lhas fórmulas. Falamos em
educação e nos contenta-
mos em saber que mais de 90% das crianças está
na escola. Riqueza interna só se consegue se
tivermos competitividade. Educação é muito mais
que zerar um déficit de alfabetização. A palavra é
“transformar”, para quebrar esse padrão aca-
nhado. Só se resolve educação, por exemplo,
reduzindo o gap de conhecimento e isso não está
sendo feito. O mesmo acontece com outros obje-
tos da gestão de pessoas. Ainda usamos um
linguajar moderno e práticas convencionais.
Competir por competir todos sabem. O x da
questão é transformar suas premissas. Sabemos
que isso é tarefa de uma geração, mas a atual,
que está passando o bastão, não fez a lição de
casa. Vamos esquadrinhar o universo da gestão
de pessoas nas organizações e tirar daí a seiva
da transformação.

ABRH – Quais são os links de 2006 com a edição
de 2005?

LACL – Já tratamos de incluir, convergir e
conectar os recursos humanos à vida das orga-
nizações. Chegamos à conclusão de que essa fa-
se está completa e que deveríamos nos concen-
trar nos resultados desse esforço tríplice. Discu-
timos com a comunidade de gestão de pessoas,

então, as ferramentas da execução, da agregação
de valor e a satisfação das necessidades de acio-
nistas e outros stakeholders. Encontramos boas
soluções e exemplos, porém, faltava algo: a trans-
formação da e para a competitividade. O discurso
e as práticas de gestão de mudança são muito
válidos, mas é preciso questionar e apontar cami-
nhos sobre as bases dessa mudança.

ABRH – Como o gestor de pessoas está posi-
cionado nessa questão?

LACL – Sejam da área funcional, líderes espa-
lhados pela organização ou
consultores e acadêmicos,
eles têm um grande com-
promisso no desenvolvi-
mento das organizações e
do país: dar ao capital hu-
mano a oportunidade e as
condições de exercer seu
papel. E que papel é esse?
Além do discurso estratégi-
co e da inteligência opera-
tiva, gerar riqueza para si e
para o contexto.

ABRH –  Que práticas vão permear as palestras?
LACL – Queremos fazer uma verdadeira re-

volução pedagógica. O modelo clássico de
palestras seguidas de sessões de perguntas e
respostas está sendo revisto pelo comitê de cria-
ção. Não se pode esquecer também que todo con-
gresso tem uma parte conceitual, já que os
participantes buscam alimento para seu cres-
cimento profissional. No entanto, vamos trabalhar
sobre situações objetivas, nas quais trans-
formação, competitividade e gestão de pessoas
se entrelacem.

ABRH – Já há palestras e palestrantes confirmados?
LACL – A grade do CONARH é construída

meticulosamente, primeiro com a escolha dos
temas principais e depois com a identificação
de palestrantes, empresas e consultorias.
Estamos trabalhando aceleradamente e muito
breve o público começará a tomar conhecimen-
to. A consistência do congresso é tão grande
que o evento virou referência, mesmo antes de
as pessoas conhecerem o temário. Já temos,
inclusive, um número expressivo de inscrições
feitas em confiança ao produto que será ainda
disponibilizado. 
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Elisabete, da Boehringer: empresas estão formando uma nova geração
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Silvia, da CPFL: o que falta aos portadores de deficiência é oportunidade

Acidentes, diminuição da produtividade,
problemas de relacionamento e de segu-
rança. Esses são alguns dos problemas que

a dependência química provoca
no ambiente corporativo. O que
antes era varrido para debaixo
do tapete transformou-se em
questão prioritária para os
gestores de recursos huma-
nos. Esse é o tema da matéria
de capa de Melhor – Gestão
de Pessoas deste mês.

Os números desse qua-
dro falam por si. Para se
ter uma idéia, estudos da
Organização Internacional
do Trabalho (OIT) mostram
que: os usuários de dro-
gas e álcool faltam ao tra-
balho de duas a três
vezes mais do que os outros empregados; fun-
cionários com dependência química podem pre-
cisar utilizar a assistência médica ou o seguro-
saúde três vezes mais que os outros empregados;
em algumas empresas, foi constatado que de 20%
a 25% dos acidentes envolvem pessoas intoxi-

cadas, que se machucam sozinhas ou ferem
outras pessoas; e a oferta de drogas e álcool du-
rante o expediente contabiliza de 15% a 30% de
todos os acidentes de trabalho. 

Melhor traz também uma
entrevista com o professor da
FGV-Eaesp e consultor Thomaz
Wood Jr. Humanismo, pragma-
tismo e capacidade de realiza-
ção seriam as principais ca-
racterísticas de profissionais de
recursos humanos capazes de
contribuir, de fato, para o desen-
volvimento das organizações, na
visão dele. No entanto, Wood Jr.
alerta: “Em muitas organizações a
função RH, vítima de seu próprio
discurso de utilidade, esfacelou-se
pelos diversos negócios – ao buscar
o chamado alinhamento estratégico
– e perdeu sua capacidade de agir

com direção e articulação.” 

Assinaturas:
Tel: (11) 3039-5601 
assinatura@editorasegmento.com.br 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 fev. 2006. Empregos, p. Ce 6.




