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PAINELDEVAGASDEESTÁGIOPARAESTUDANTESCOMDEFICIÊNCIA

Empresa na Vila Mariana oferece vaga de
estágio para estudantes comdeficiência fí-
sicacursandoMatemática,Estatística,Físi-
ca ou Química com conhecimentos em
Word; oferece bolsa-auxílio de R$ 5 p/ho-
ra, vale-transporte e vale-refeição.

Empresa na Freguesia do Ó oferece vaga
de estágio para estudantes com deficiên-
cia física cursando Ensino Médio, Técnico
em Administração ou Secretariado; ofere-
ce bolsa-auxílio de R$ 3,61 p/ hora, vale-
transporte,vale-refeição,assistênciamédi-
ca e convênio com farmácia.

EmpresanaSéoferecevagadeestágiopa-
ra estudantes com deficiência física ou vi-
sual leve cursando Administração de Em-
presas, Ciências Econômicas ou Ciências
Contábeis, com conhecimentos do pacote
office; oferecebolsa-auxíliodeR$650eva-
le-transporte.

Empresa naVilaMazzei oferece vaga de
estágio para estudantes comdeficiência
física cursandoEnsinoMédio ouAdminis-
tração de Empresas, comconhecimentos
de informática; oferece bolsa-auxílio de
R$650, vale-transporte e cesta básica.

Empresa em Santana oferece vaga de
estágio para estudantes comdeficiência
física ou visual leve cursandoEnsinoMé-
dio com conhecimentos emWord,Windo-
ws e Excel; oferece bolsa-auxílio deR$
450, vale-transporte e refeitório.

Empresa naChácara Santo Antônio ofere-
ce vaga de estágio para estudantes com
deficiência física cursandoAdministração
de Empresas, Psicologia ou Processamen-
to deDados com conhecimento emExcel,
Word, Power Point e inglês avançado;
oferece bolsa-auxílio deR$ 438,55 aR$
744,79 e benefícios a combinar.

Comparecer à Rua Tabapuã, 540, térreo, Itaim Bibi, ou enviar seu currículo para
programappd@ciee.org.br, especificando qual a deficiência e a vaga de interesse

ARARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS ENGENHARIA CIVIL

Ano: 2.º ou 3º
Região: Bela Vista
Bolsa-auxílio: R$ 605
Período: 9h às 16h
Área: Comercial
Benefícios: VR
Requisitos: Pacote Office
Sigla: 60689/Fl

Ano: Formado de 12/03 a 12/05
Região: Itaim Bibi
Bolsa-auxílio: R$ 2.000
Período: Integral
Área: Obras (trainee)
Benefícios: VR, VT
Requisitos: Disp. mudar de cidade
Sigla: 67195/LI

ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA OU
MATEMÁTICA

TÉC. MECÂNICA, MECATRÔNICA,
ELETRÔNICA OU ELETROMECÂNICA

Ano: 12/07
Região: Zona Sul
Bolsa-auxílio: R$ 7,61 p/hora
Período: 6h
Área: Administrativa
Benefícios: Assistência médica, VT, VR
Requisitos: Inglês avançado
Sigla: 55889/Er

Ano: conclusão de 06/07 a 12/07
Região: Vila Mariana
Bolsa-auxílio: R$ 640
Período: Integral
Área: Técnica ou Comercial
Benefícios: VT e auxílio alimentação
Requisitos: -
Sigla: 58250/Ang

ENG. PRODUÇÃO, ENG. MECÂNICA,
ENG. QUÍMICA OU ENG. ELÉTRICA

PUBLICIDADE E PROPAGANDA,
MARKETING, ADM COMMARKETING

Ano: conclusão de 06/07 a 12/08
Região: Guarulhos
Bolsa-auxílio: R$ 7,70 p/hora
Período: Variável
Área: Diversas
Benefícios: Assistência médica e odon-
tológica, restaurante, ônibus, seguro
de vida, cartão alimentação.
Requisitos: Inglês básico
Sigla: vagas/Er

Ano: Formado de 12/03 a 12/05
Região: Jaguaré
Bolsa-auxílio: R$ 1.500
Período: Integral
Área: Marketing (trainee)
Benefícios: Assistência Médica, cesta
básica, convênio farmácia, reembolso
combustível
Requisitos: Excel avançado
Sigla: 55175/LI

Rua Tabapuã, 540, Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04533-001, Tel.: (0--11) 3046-8220
(estudantes), (0--11) 3046-8222) empresas). Internet: www.ciee.org.br

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI
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Comércio cria cotasparanegros

Leiestipulavagasparadeficienteeaprendiz
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PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

Projetoprivelegia faixas etárias

CONQUISTA–PasseatadecomerciáriosdeSPcomemoraadesãodaCamisariaColomboàcotadenegros

Regrasequilibramoportunidades
EQÜIDADE

Especialistas e OIT defendem que equiparação de vagas combate o desequilíbrio social e melhora negócios

Maria Carolina Abe

A vaga já foi preenchida. A sen-
tença foi dada a Valdirene Dias
da Costa, ao perguntar sobre
uma oportunidade de trabalho
anunciada na vitrine de uma lo-
ja de roupas no shopping Eldo-
rado, zona Oeste de São Paulo.
Minutos depois, sua amiga teve
recepção diferente: deixou cur-
rículoeatéfoichamadaparaen-
trevista. Valdirene é negra. A
amiga, branca.

Valdirene relembra o episó-
dio para tocar em um tema difí-
cil. De acordo com levantamen-
to do Instituto Ethos anunciado
porestecadernonasemanapas-
sada, quanto mais alto é o cargo
no Brasil, mais baixa é a partici-
pação de mulheres e negros. O
estudoapontou asub-represen-
tação de negros nos postos co-
mo o mais grave.

“A questão da ‘aparência’ pe-
sa muito, cria dificuldade de ser
aceita”, conta Valdirene, voz fir-
me e descontraída. Aos 36 anos,
já foi vendedora e gerente em lo-
jas como Vila Romana e Luigi
Bertolli e, depois de um ano e
meio parada, conseguiu reto-
mara vida profissional naCami-
sariaColombo,noshoppingPau-
lista. Isso foi há uns três anos.
Em novembro do ano passado,
foi promovida a subgerente.

Valdirene faz parte de uma
estatística positiva da empre-
sa, que ampliou a participação
denegrosemseuquadrode18%
para 28%, desde dezembro de
2003, quando firmou um acor-
do de cotas com o Sindicato dos
Comerciários. “Foi a primeira
iniciativa do tipo no País”, con-
ta o presidente da entidade sin-
dical, Ricardo Patah.

A iniciativa fez aumentar a
procura de candidatos negros
pelas vagas e a camisaria pas-
sou a buscar a proporção de pe-
lo menos um negro a cada qua-
tropessoasemperíododeexpe-
riência na loja, relata o diretor
geral, Nelson Kheirallah. “Eles
mostraram que basta ter uma
oportunidade para conseguir

subirnacarreira”,explica.Odi-
retorconta que agoraosnegros
estão em toda a rede – “do Lar-
go 13 ao Shopping Ibirapuera”
–, com direito a plano de carrei-
ra – “já são um terço dos geren-
tes” - e média salarial igual.

O Sindicato dos Comerciá-
riospassouapressionaraincor-
poração da cláusula de criação
decotas e da igualdade de opor-
tunidades em todas as conven-
ções coletivas, garante Patah.
No final do ano passado, por
exemplo, um acordo estabele-
ceu cotas de 30% para negros
nos supermercados da cidade
de São Paulo.

Ousode normasquepromo-
vam a igualdade em negocia-
ções coletivas e as parcerias
com entidades representati-
vas – sindicatos e organizações
não-governamentais – são
bons instrumentos para pro-
mover a diversidade nas em-
presas e aumentar a participa-
ção, do quadro funcional à alta
direção, de “grupos em situa-
ção menos igualitária”, como

negros, mulheres, pessoas
com deficiência e profissionais
mais velhos.

A sugestão é dada por Ana
ClaudiaFarranha,coordenado-
ra nacional do projeto Igualda-
deRacialnoBrasildaOrganiza-
ção Internacional do Trabalho
(OIT).Entidades dos trabalha-
dores –como Central Única dos
Trabalhadores (CUT) e Força

Sindical – e entidades dos em-
pregadores – como Confedera-
ção Nacional da Indústria
(CNI) e da Agricultura (CNA) -
participam, junto com repre-
sentantes do governo federal,
de uma comissão tripartite do
Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE). O objetivo é pro-
mover políticas públicas de
igualdade de oportunidades e

de combate à discriminação de
gênero e de raça.

AÇÕES
O assunto da diversidade

tem a ver com o crescimento do
negócio. De que modo? “Melho-
ra a criatividade interna e a ca-
pacidade de inovação, dinami-
zaaempresaemelhoraomerca-
do consumidor”, diz Luana Mo-
raes,sóciadaDifferentialOrien-
tação em Diversidade Humana
e co-autora do livro “Diversida-
de Humana nas empresas: uma
questão de competitividade ou
de responsabilidade?”.

O primeiro passo é abando-
nar a idéia de filantropia e ligar
a questão ao planejamento es-
tratégico. “Ela vai ter de fazer
investimentoseabrir exceções,
por isso é importante que saiba
quando e como vem o retorno”,
ressalva Luana.

O segundo é contar com
apoio de toda a companhia, so-
bretudo,daaltaliderança,inclu-
sive com recursos. É preciso
montar equipe ou comitê espe-
cíficos para coordenar o traba-
lho – de preferência multidisci-
plinar,unindo pessoalde comu-

nicação, jurídico,RHetc.,ecom
participação da diretoria.

Na seqüência, deve-se ter
um mapeamento quantitativo
da diversidade na empresa.
“São quantos negros? Onde es-
tão? Quantos deficientes? On-
de estão?” Para fazer esse cen-
so racial ou de diversidade, po-
de-se tomar como exemplo o
próprioquestionáriodoInstitu-
to Ethos ou, então, o preenchi-
mento completo dos formulá-
rios da Relação Anual de Infor-
mações Sociais (RAIS) e do Ca-
dastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED).

Para que a ação não soe pre-
conceituosa,é importantecom-
biná-la a um processo de cons-
cientização e fazer um mapea-
mento qualitativo da empresa,
para entender como o corpo de
funcionários pensa sobre o te-
ma. “Saber se acham injusto, se
acham que é puramente ‘politi-
camente correto’.

Feito isso, é hora de definir
metas de diversidade a serem
alcançadas e o que é possível fa-
zeremcurto,médioelongopra-
zos. É preciso definir estraté-
gias internas em busca dessas
mudanças. Por exemplo, há X
negros no quadro funcional e
X% têm escolaridade superior;
a empresa quer que X% de ne-
gros cheguem à gerência; para
tanto, não basta colocá-los no
cargo, precisa oferecer capaci-
tação.Ou,seaempresaquerau-
mentar seu quadro de negros
em X%, pode fazer convênios
commovimentosindicalouON-
Gs que tenham banco de dados
com profissionais negros.

“É preciso mudar um pouco
a maneira como se procuram
profissionais.Derepente, inves-
tir em alguém que tenha um in-
glês um pouco menos desenvol-
vido, mas que pode render bons
frutos com investimento”, con-
ta Luana. “É preciso ver a pes-
soacomoprofissional,consumi-
dor e cabeça que pensa.” O
acompanhamentodeveserper-
manente. “A cada seis meses é
preciso ter avaliação.”●

● Abandonar a idéia de filantropia
e ligar a questão ao negócio e ao
planejamento estratégico.
● Contar comapoio da alta lideran-
ça
●Montar equipe ou comitêmulti-
disciplinar
● Fazermapeamento quantitativo
da diversidade
● Fazermapeamento qualitativo
dos valores do pessoal da empre-
sa
● Definir estratégias internas para
mudanças numéricas e de valores
● firmar parcerias comentidades
representativas (sindicatos eON-
Gs)
● Mudar a perspectiva da seleção
de profissionais
● Fazer acompanhamento a cada
seismeses

Fonte: LuanaMoraes, daDifferential
Orientação emDiversidadeHumana

Estudanteavançade
estagiárioagerente

●●●Desde 2003, tramita na Câma-
ra dos Deputados o projeto de
lei 765, de Almir Moura (PFL-
RJ), que propõe incentivos fis-
cais a empresas que contrata-
rem trabalhadores commenos
de 25 anos ou commais de 45 –
comprovando o aumento de va-
gas, não vale a substituição de
mão-de-obra. A proposta, sem
previsão de votação, está na Co-
missão de Trabalho e aguarda

parecer do relator. A ela já fo-
ram acrescentadas outros proje-
tos de lei: por exemplo, sobre
política de incentivo ao primeiro
emprego (PL1842/2003,
PL6294/2005), proteção de em-
prego para pessoas commais de
35 anos (PL5406/2005) e obri-
gatoriedade de preencher 20%
das vagas em empresas priva-
das com pessoas acima de 40
anos (PL6173/2005). ●

MELHORADADIVERSIDADE

A legislação brasileira é reco-
nhecidamente avançada, por
exemplo,emrelação àproteção
e direitos das pessoas com defi-
ciência. No entanto, é preciso
melhorar a implementação e o
cumprimento desses direitos já
conquistados.

A análise é de Luiza Russo,
presidentedoInstitutoParadig-
ma, única organização não-go-
vernamental brasileira a parti-
cipardocomitêdaOrganização
das Nações Unidas (ONU) para
elaboração de uma convenção
internacional pelos direitos das
pessoas com deficiência.

Atualmente,alegislaçãobra-
sileira prevê cotas nas empre-
sas para pessoas com deficiên-
cia e para aprendizes. A Lei do
Aprendiz (nº 10.097) obriga es-
tabelecimentosdemédioegran-
deporteaempregaremematri-
cularem jovens entre 14 e 24
anos nos cursos de aprendiza-
gemeformaçãoprofissional,re-
servando a eles de 5% a 15% do
quadro de profissionais.

Já a chamada “lei de cotas”
(artigo 93 da lei 8.213/91) obriga
empresas com mais de 100 fun-
cionários a preencher de 2% a
5% de seu quadro de pessoal

com pessoas com deficiências.
“É importante haver ações

afirmativasparagruposdespri-
vilegiados”, acredita o advoga-
do e professor de direito do tra-
balho da USP Estevão Mallet.
“São medidas que se justificam
e têm amparo em legislações de
outros países”, explica.

Mas faz uma ressalva: a lei
brasileiraé inflexível, impõeco-
tas de forma rígida e sem levar
em conta a diversidade das em-
presas. “Na Europa, por exem-
plo, foram criadas nas décadas
de 1950 e 1960 cotas para inváli-
dos e mutilados de guerra, mas

prevendo medidas de flexibili-
zaçãoealternativas”, compara.

Ele usa como exemplo a “lei
de cotas”, que não propõe saí-
das para empresas que não têm
como preencher a cota de defi-
cientes – por exemplo, aquelas
cujo ramo de atividade exige
plenitude física dos emprega-
dos, como as de transportes, de
vigilância e segurança.

Para casos desse tipo, a che-
fedafiscalizaçãodotrabalhono
Estado de São Paulo, Luciola
Rodrigues Jaime, propõe alter-
nativas como capacitar pes-
soas com deficiência, utilizar
veículos de comunicação com
matérias sobre o tema e gerar
bancos de dados com profissio-
nais com deficientes. “A lei não
permite essas alternativas. Te-
ria de ser alterada, por meio de
umprojetodeleioumedidapro-
visória”, rebate Mallet.MCA●

●●●No fim de 2003, pesquisa do
DIEESEmostrou que: 1) se a
massa salarial no comércio já
era baixa (cerca de R$ 800), os
negros recebiam cerca de
54,5%do salário do branco; 2)
em shoppings de classemédia e
alta, como Iguatemi e Higienópo-
lis, os negros representavam
menos de 2%. Issomotivou o
Sindicato dos Comerciários, se-
gundo seu presidente, Ricardo
Patah, a buscar acordos com as

empresas para criar cotas para
negros. O primeiro foi firmado
com aCamisaria Colombo (leia
mais namatéria). Depois, vie-
ram acordos para reserva de
20%das vagas na Textil Abril,
Unisys do Brasil, LojasMara-
brás, Casas Bahia, PhilipsMedi-
cal Systems Ltda, além de cláu-
sulas de isonomia salarial firma-
das comGrupo Pão de Açúcar,
WalMart, Carrefour, Eldorado,
Sindisider e Sincovaga.●

ROBSON FERNANDJES/AE/O 18/05/2004

Vários jovens conseguemo pri-
meiro emprego depois de te-
rem feito um estágio, o que
comprova pesquisa do Institu-
toInterscience, segundo aqual
64%dosex-estagiários sãocon-
tratados após esse período de
treinamento. É pouco comum,
no entanto, um jovem termi-
nar o seu estágio e, imediata-
mente, conquistar um cargo de
chefia.

Esse é o caso de Phelipe Ha-
moui, de 25 anos. Depois de um
anocomoestagiário,passou di-
reto para o cargo de gerente da
McCann Online, departamen-
to da agência de publicidade
McCann Ericksonresponsável
pelas campanhas interativas
como as que utilizam telefones
celulares) e de mídia online.

Phelipe começou a traba-
lhar com 17 anos, na empresa
de comércio exterior adminis-
trada pelo pai. Essa experiên-

cia o levou a cursar a primeira
faculdade,a deComércioExte-
rior. No entanto, transferiu o
curso para o de Administração
com ênfase em Finanças, já
que deixou a empresa do pai
para administrar a sua pró-
pria, na área de segurança de
softwares, em sociedade com
um amigo.

“Ainda não estava satisfei-
to. Pensava em trabalhar nu-
ma agência de publicidade,
mas esse sonho estava muito
distante”,conta.Phelipe identi-
ficava-se com essa área por-
que, na sua empresa, era res-
ponsável pelas estratégias de
venda.

A oportunidade na McCann
surgiu em 2002, quando Pheli-
pe ainda cursava Administra-
çãode Empresas. O convite pa-
raestágiofoi feitoapósdoisme-
ses da primeira visita do jovem
à agência, que conseguiu uma

entrevista depois de explicar
que gostaria de se informar so-
bre a área.

Ele começou na área de Pla-
nejamento Estratégico da
agência de publicidade e logo
passou a apresentar as habili-
dadesqueacredita indispensá-

veis a um estagiário: proativi-
dade e vestir a camisa da em-
presa.

Ea históriaserepete: recen-
temente,uma dasduasestagiá-
rias que integram a equipe de
25 pessoas sob o comando de
Phelipe foi efetivada. ●
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