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Descrição: A capa, com fundo em dois tons de amarelo, em faixas que saem do centro 
para as extremidades, é ilustrada pelo desenho estilizado amarelo de uma pessoa em 
cadeira de rodas com os braços abertos voltados para cima, dentro de círculo contornado 
de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O título: PRÊMIO MELHORES 
EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, escrito em letras brancas e 
amarelas, está dentro de uma faixa cor de cinza. No rodapé, uma faixa laranja. 
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Descrição: Fotografia em marca d´água de um jovem cadeirante em ambiente 

profissional, junto a outras pessoas. 
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Trabalho e Emprego 

 
O trabalho é a atividade humana que mais contribuiu para o aprimoramento das habilidades e competências 

das pessoas, além de constituir uma precondição para a inclusão social. É por intermédio do trabalho que se 

consolidaram as inúmeras transformações no campo da medicina, tecnologia, comunicação, entre tantos 

avanços que não seriam possíveis sem a existência das diversas atividades laborais, que responderam e 

respondem às demandas por produtos e serviços da sociedade. 

O acesso à atividade produtiva remunerada é um dos principais veículos de promoção da cidadania, pois 

garante a dignidade, a autonomia e o reconhecimento social. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

no Artigo 23, diz que: “toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do seu trabalho, a condições 

equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego”. Nos últimos anos, tanto a 

comunidade internacional quanto os atores nacionais têm-se empenhado na superação do desafio da 

inclusão profissional das pessoas com deficiência. A Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência assegura, no seu Artigo 27, proteção aos direitos das pessoas com deficiência, em condições de 

igualdade com as demais pessoas; condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo iguais oportunidades 

e igual remuneração por trabalho de igual valor, e condições seguras e salubres de trabalho, além de 

reparação de injustiças e proteção contra o assédio no trabalho. 
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Descrição: Fotografia em marca d´água de parte de uma cadeira de rodas. 
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 
 
 

Ainda nesse artigo, a Convenção garante igualdade de direitos trabalhistas e sindicais, 
treinamento profissional continuado, direito a reabilitação profissional, adaptações 
razoáveis no local de trabalho, além de uma série de direitos que, hoje, estão consagrados 
internacionalmente. 
Além das leis, que certamente facilitam a inclusão das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho, faz-se necessário um conjunto de medidas e apoio que contribuam 
para aumentar as possibilidades de acesso e permanência desses trabalhadores no 
mercado. 
Trata-se, entre outras ações, de criar canais que aumentem a possibilidade de capacitação 
e competitividade das pessoas com deficiência, envolvendo importantes atores 
educacionais como as Escolas Técnicas Estaduais – ETECs, as Faculdades de Tecnologia 
de São Paulo – FATECS, e por meio de diversas parcerias com organizações da 
sociedade civil. 
O resultado desse processo deve ser celebrado e o Governo do Estado de São Paulo tem 
o prazer de destacar as empresas que, para além de Lei de Cotas, apresentam práticas 
inovadoras que contribuem para promover a inclusão no mercado de trabalho. 
O Prêmio As Melhores Empresas para trabalhadores com Deficiência reconhece as 
organizações que, através das melhores práticas, tornaram-se bons exemplos de conduta 
empresarial em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. 
A cada um dos destacados, integrantes da Comissão Julgadora, nossos agradecimentos. 
Às empresas classificadas, finalistas e premiadas, nossos cumprimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 

Governador do Estado de São Paulo 
 
Linamara Rizzo Battistella 

Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 

Descrição: Fotografia colorida e esmaecida de parte de um jovem cadeirante em ambiente 

profissional, segurando um notebook. 
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Descrição: A fotografia colorida e esmaecida de página inteira mostra um jovem 

cadeirante de pele clara, usando blusa cinza clara de mangas compridas sem gola, com o 

notebook aberto em seu colo, conversando com outro jovem que está abaixado ao seu 

lado e apontando para a tela. O jovem a seu lado tem pele clara, usa camisa branca de 

mangas compridas, dobradas até os cotovelos.  
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
 
OS DESAFIOS DA INCLUSÃO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL 

 

 

Difícil não se impressionar quando nos damos conta de que quase um quarto da 

população brasileira tem uma deficiência. Eu sou um dos 45,6 milhões de brasileiros que 

apresentam algum tipo de deficiência física, sensorial ou intelectual. 

Eu era uma jovem estudante de fonoaudiologia com 22 anos de idade e, numa noite 

comum, fui me levantar da cama e minhas pernas simplesmente não conseguiram mais 

sustentar meu corpo. Depois de muita investigação no hospital, descobriram que eu tinha 

uma espécie de má formação congênita na medula espinhal que resultou na paraplegia. 

Desde então sou uma mulher cadeirante, que reaprendeu a andar de um modo diferente, 

mas que nunca perdeu o desejo de produzir e viver a vida em toda sua plenitude. 

A deficiência atinge as pessoas em qualquer idade, algumas pessoas nascem com ela, 

outras a adquirem ao longo da vida. Independentemente da causa, o Censo 2010 do IBGE 

apontou que 32,5 milhões das pessoas com deficiência têm entre 15 e 64 anos e, portanto, 

estão em idade para trabalhar. O que eu percebi, há 16 anos atrás, depois de toda a fase 

de adaptação e quando comecei a sair de casa em uma nova condição, foi que quase 

nada estava preparado para alguém como eu. Faltava acessibilidade, faltava informação, e 

sobrava preconceito. Para quem buscava com avidez uma oportunidade para se preparar 

e se desenvolver no mercado de trabalho, era um desalento. No entanto, junto com meu 

namorado Jaques Haber, que superou tudo isso comigo e é hoje meu marido e pai de 

meus dois filhos, percebi que poderíamos usar as dificuldades que passávamos e inovar. 

A Lei de Cotas, que prevê a obrigatoriedade de contratação de uma porcentagem de 

trabalhadores com deficiência ou reabilitados para empresas com mais 100 funcionários, já 

existia naquela ocasião, mas ainda era pouco aplicada. Concluímos que investir nessa 

inclusão no mercado de trabalho seria o melhor caminho para mudar a sociedade e, de 

fato, apoderar as pessoas com deficiência. 
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Temos muito orgulho de ter contribuído para incluir cerca de 10.000 profissionais com 

algum tipo de deficiência no mercado de trabalho e ter desenvolvido cerca de 500 

Programas de Inclusão, atuando em áreas como acessibilidade, palestras de 

conscientização, treinamento, elaboração de cartilhas, pesquisas, programas de carreira, 

retenção e consultoria sobre assuntos relacionados, além do próprio trabalho de 

recrutamento e seleção. 

Hoje, apesar de a participação de pessoas com deficiência no trabalho ainda ser 

considerada baixa quando comparada a das pessoas sem deficiência, em 2013, a RAIS - 

Relação Anual de Informações Sociais verificou 357,8 mil vínculos declarados como 

pessoa com deficiência. Um crescimento assombroso desde 2001, mas que ainda tem um 

enorme potencial para avançar, dado o enorme número de trabalhadores em busca de 

uma oportunidade e porque esse número corresponde a apenas 0,73% do total dos 

vínculos empregatícios. 

E quais são as histórias de sucesso por trás das empresas que apostaram na inclusão? 

Quais os caminhos que foram trilhados? Como venceram a falta de acessibilidade? Como 

trabalharam a cultura organizacional? Como pensaram na carreira dos profissionais com 

deficiência? São estas e outras respostas que pretendemos elucidar com a iniciativa deste 

Prêmio, de modo a estimular que mais empresas possam incluir novas pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho propiciando mais um salto de qualidade neste 

importante processo de inclusão. 

Desejo que o “I Prêmio As Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência” 

provoque o engajamento de muitos empresários e profissionais de RH em fazer parte 

dessa história de transformação social e contagiem-se com a nossa vontade de trabalhar 

por um Brasil mais inclusivo. Bem vindo, esse é só o começo. 

 

 

 

Andrea Schwarz 

Idealizadora do Prêmio As Melhores Empresas para Trabalhadores 

com Deficiência. 
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 

composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 

voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 

título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 

esquerdo, retângulo laranja. 

 

 

DADOS GERAIS DO MERCADO DE TRABALHO INCLUSIVO 

 

Em um Brasil de 190,7 milhões de habitantes, 23,9% da população tem algum tipo de 

deficiência, segundo dados do Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). As pessoas com deficiência visual são as mais numerosas: 

35,7 milhões afirmaram ter dificuldade para enxergar – 18,8% dos entrevistados pelo 

IBGE. Em segundo lugar estão as pessoas com deficiência motora: 7% da população, 

seguida das com deficiência auditiva: 5,10% e - 1,40% de pessoas com deficiência 

intelectual. 

Esse é o expressivo público-alvo da chamada Lei de Cotas, na verdade o Artigo 93 da Lei 

Federal 8.213, de 24 de julho de 1991, que prevê a obrigatoriedade de contratação de uma 

porcentagem de trabalhadores com deficiência ou reabilitados para empresas com mais de 

100 funcionários na seguinte proporção: até 200, 2%; de 201 a 500, 3%; de 501 a 1.000, 

4%; de 1001 e acima, 5%. 

A lei é uma ação afirmativa que visa corrigir a exclusão histórica desses brasileiros, que 

estiveram à margem da sociedade em virtude das barreiras arquitetônicas e do 

preconceito, oferecendo-lhes oportunidades de trabalho e emprego. Atualmente, por força 

da legislação e muito por ação da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego e do 

Ministério Público do Trabalho, as empresas já não podem mais desconsiderar a presença 

dos profissionais com algum tipo deficiência entre aqueles que disputam uma vaga no 

mercado de trabalho. 

Além da Lei de Cotas, o Brasil ratificou a Convenção da ONU sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, por meio do Decreto Legislativo nº. 186, de 9 de julho de 2008, 

e do Decreto Executivo nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, como o primeiro tratado 

internacional de direitos humanos a ter o status de Emenda Constitucional. 
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A Convenção trouxe novos desafios ao reconhecer que são as diversas barreiras físicas 

e sociais que impedem a participação das pessoas com deficiência em igualdade 

de oportunidades. Assim, a Convenção revoluciona o conceito de deficiência apontando 

que ela está na sociedade, que precisa se adequar à diversidade humana. 

 

 

Dados do cenário atual 

 

Ao longo dos 23 anos de existência da Lei de Cotas, a preocupação com ampliação da 

escolaridade, da qualificação profissional e do treinamento das pessoas com deficiência é 

crescente. Isso porque o Censo 2010 mostrou que apenas 14,2% da população com 

deficiência possuía o ensino fundamental completo, 17,7%, o ensino médio completo e 

6,7% o superior completo. Em comparação com as pessoas sem nenhuma das 

deficiências, o IBGE apontou que 38,2% têm o fundamental incompleto contra alarmantes 

61% das pessoas com deficiência que não concluíram esse ciclo de ensino. No entanto, 

quando fazemos essa comparação com quem possui diploma de curso superior, os índices 

são mais próximos: 6,7% de pessoas que têm uma deficiência e 10,4% das pessoas sem 

deficiência. A maior porcentagem de pessoas com deficiência com curso superior completo 

está na região Sudeste: 8,5% cursaram uma graduação, muito próximo à média do país. 
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
 

Dados do cenário atual 

 

 

Em 2013, a RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - verificou 357,8 mil vínculos 

declarados como pessoa com deficiência. Houve um aumento de 8,33 % no número, 

representando um acréscimo de 27,5 mil empregos, porém há uma relativa estabilidade na 

comparação com o resultado da RAIS 2012 e esse número ainda representa menos de 1% 

do total de trabalhadores. Do total de 357,8 mil empregos, 232 mil eram de homens e 

125,8 mil de mulheres. 

Os dados da Rais por Grau de Instrução e Tipo de Deficiência revelam que o ensino médio 

completo concentra o maior número de vínculos empregatícios à semelhança do total geral 

dos vínculos. Os rendimentos médios das pessoas com deficiência, em 2013, foram de R$ 

2.155,53 - ligeiramente menor que a média dos rendimentos dos trabalhadores, que é de 

R$ 2,265,71. Para os trabalhadores com deficiência com nível superior completo, os 

rendimentos médios são de R$ 4.922,40, e os sem deficiência têm R$ 5.029,84. 

As oportunidades de trabalho e emprego para esta parcela da população se deram, 

principalmente, pela implantação da Lei de Cotas. No entanto, a inclusão profissional 

desse público ainda está longe de ser completa. Estimativas do Espaço da Cidadania, 

organização que trabalha para ampliar o acesso ao mercado de trabalho para pessoas 

com deficiência, apontam que existem cerca de 1 milhão de vagas a serem preenchidas 

pela Lei de Cotas no Brasil.  
 

 

(FONTES: RAIS 2013/MTE e Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência/SDH, 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Descrição: Fotografia colorida e esmaecida, em plano detalhe, da mão direita de um 

cadeirante, impulsionando o aro da cadeira de rodas. 
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O QUE É O PRÊMIO 
 
O I Prêmio “As Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência” é uma 

iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD- 

SP) do Governo do Estado de São Paulo com apoio da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe) para reconhecer as boas práticas inclusivas, além da mera obrigação 

legal. O objetivo é valorizar empresas que realizaram modificações estruturais no ambiente 

de trabalho, ações de suporte efetivo para atender as demandas desses funcionários e 

promoveram seu desenvolvimento profissional combatendo todas as formas de 

discriminação. 

A SEDPcD-SP e a Fipe identificaram e destacaram, entre as 56 empresas inscritas no 

Prêmio, as melhores práticas de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, criando assim um novo recurso de estímulo à melhoria da qualidade da inclusão 

por meio do reconhecimento público de exemplos positivos e de iniciativas bem sucedidas 

– já concluídas ou em andamento neste importante desafio de construir uma empresa 

inclusiva, pensada para todos. 

Para as empresas que se dedicam e se preocupam com este tema é uma oportunidade 

de serem reconhecidas e premiadas por seu investimento na inclusão social e econômica 

de profissionais com deficiência. Uma oportunidade para se tornarem mais atrativas para 

os melhores talentos e para se tornarem referência para outras organizações. Uma 

oportunidade de ensinar e de aprender sobre a temática inclusão. 

O I Prêmio “As Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência pretende 

estimular as organizações a aprimorar a inclusão de pessoas com deficiência a partir do 

reconhecimento das melhores práticas. 
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Descrição: A fotografia em preto e branco mostra parte de uma cadeira de rodas e parte 

de uma mão impulsionando o seu aro. 
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
ETAPAS 

 

A realização do I Prêmio As Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência 

foi dividida em quatro etapas: 

 

 

ETAPA 1 - Inscrição via hotsite 

 

Para concorrerem à premiação, as empresas se inscreveram via hotsite dentro 

do prazo definido (de 13 de agosto e 17 de outubro de 2014). Estavam 

aptas a participarem empresas privadas e públicas, de todos os segmentos 

econômicos e de todos os portes e que possuem o Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) no estado de São Paulo. 

A inscrição no Prêmio foi gratuita.  

 

ETAPA 2 - Questionário da Empresa e Roteiro de Práticas 

 

Após a inscrição, as empresas responderam ao Questionário da Empresa elaborado 

pela Fipe, um conjunto de 30 questões de múltipla escolha, dividido 

em cinco dimensões: acessibilidade, cultura organizacional, gestão, protagonismo 

e recrutamento e seleção. 

Considera-se o conjunto das cinco dimensões com abrangência suficiente 

para identificar as melhores práticas empresariais de inclusão de pessoas 

com deficiência. Para cada dimensão, a empresa pôde apresentar ainda as 

suas práticas por meio do Roteiro de Práticas. 

No Roteiro de Práticas as empresas relataram de forma detalhada as ações 

de inclusão que desenvolveram. Era possível enviar uma prática para cada 

dimensão, totalizando até 05 práticas. As melhores serão reunidas no banco 

de práticas. O prazo para preenchimento foi até o dia 30 de Outubro. 
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O QUE SIGNIFICA CADA DIMENSÃO 

ACESSIBILIDADE 

 

Reúne questões que se referem aos aspectos arquitetônicos, tecnológicos e de 

comunicação do ambiente profissional, a fim de garantir a inclusão da pessoa com 

deficiência no tocante ao uso do espaço físico (salas, baias, banheiros, elevadores, entre 

outros). Além desse aspecto, esta dimensão também busca saber sobre a adoção das 

chamadas tecnologias assistivas – recursos que visam permitir e/ou facilitar a interação 

dos funcionários com os equipamentos utilizados na execução das tarefas (como softwares 

leitores de tela, mouses que podem ser controlados por movimentos da cabeça, entre 

outras adaptações). 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Questões que têm por objetivo mapear de que maneira as informações sobre a inclusão 

social e profissional da pessoa com deficiência permeiam a empresa no que diz respeito a 

suas práticas e valores. São abordados aspectos como: a forma com que a organização 

difunde os conceitos ligados ao tema à totalidade de seus colaboradores (incluindo todos 

os degraus de sua estrutura hierárquica), de que maneira a empresa administrava 

eventuais barreiras comportamentais e atitudinais de seus funcionários e em que estágio a 

companhia se encontra na realização desse trabalho. 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Esta dimensão tratou de aspectos relacionados às melhores práticas no âmbito do 

ingresso, permanência e desenvolvimento do profissional com deficiência. As empresas 

forneceram informações sobre ações como: estabelecimento de metas a serem atingidas 

pelo departamento de recursos humanos, políticas de atração de profissionais com 

deficiência, procedimentos admissionais e demissionais orientadas e políticas de alocação 

dos profissionais dentro dos diversos setores da organização. 

13 
 
 

 

 

 

 

Descrição: A fotografia colorida e esmaecida mostra três pessoas sentadas lado a lado, 

conversando. À esquerda, um jovem de pele clara e cabelos castanhos; no centro, uma 

jovem de cabelos compridos loiros está sorrindo; e, à direita, um senhor olhando para o 

casal. 
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 
 
 
 

Gestão 

 

O intuito deste conjunto de questões era identificar os níveis de inclusão da pessoa com 

deficiência na empresa do ponto de vista dos recursos alocados, com vistas à inserção 

desses profissionais nos diferentes quadros da organização. E, sobretudo, no que diz 

respeito à gestão da empregabilidade dos profissionais com deficiência. Ações que podem 

ser identificadas por meio da existência de um Programa de Inclusão, do trabalho contínuo 

junto às lideranças com relação ao tema, e da criação de canais de comunicação que 

visem a melhoria das práticas relativas ao assunto. Esta dimensão abordava também qual 

a orientação da política de carreira destinada à pessoa com deficiência dentro da empresa. 

 

Protagonismo 

 

Neste momento do questionário, as empresas foram convidadas a relatarem práticas, 

ações, programas e demais experiências cujos resultados complementem e/ou deem 

continuidade ao cumprimento da legislação (Lei de Cotas e Lei de Acessibilidade), no que 

tange ao trabalho de inclusão social e profissional da pessoa com deficiência. Práticas 

como, por exemplo, a difusão das informações relacionadas ao tema junto a fornecedores 

e parceiros, à mídia (comunicação externa) e à sociedade como um todo. 
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OBJETIVOS 

 

ETAPA 3- SELEÇÃO DAS EMPRESAS 

FINALISTAS E VISITAS TÉCNICAS 

 

Após a análise dos dados informados pelas empresas por meio das respostas aos 

questionários, 

a Fipe selecionou as finalistas, tendo como base os seguintes critérios: 

 

• Promoção da política dos direitos da pessoa com deficiência; 

• Gestão; 

• Potencial de reaplicação e multiplicação das iniciativas; 

• Grau de sustentabilidade dos projetos; 

• Promoção da inclusão social, autonomia e independência da pessoa com deficiência no 

ambiente de trabalho e realização de suas funções; 

• Respeito à legislação (Lei de Cotas). 

Com a seleção das dez finalistas, consultores da FIPE visitaram as empresas a fim de 

confirmar a veracidade das informações fornecidas no ato da inscrição e nas respostas ao 

questionário, e assim realizar um parecer detalhado sobre cada uma delas. As visitas 

foram realizadas em um único dia e tiveram três estágios: (1) coleta de evidencias que 

comprovem as ações declaradas, (2) realização de grupo focal com funcionários com 

deficiência e (3) conversa com um líder da empresa. 
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ETAPA 4 - COMISSÃO JULGADORA 

A Comissão Julgadora, indicada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD 

-SP) de São Paulo, recebeu relatórios das 10 finalistas. Essa comissão foi formada por personalidades 

nacionais com destacado trabalho na área da inclusão profissional e da defesa dos direitos da pessoa com 

deficiência. As classificações individuais foram cotejadas, a fim de se chegar às três empresas que recebem 

a Estatueta do Prêmio 

 

CECILIA DUARTE MOURA  

Empresária, atua com capacitação de equipes e eventos, é diretora geral do Grupo de 

Líderes Empresariais (Lide) e membro do Conselho do Fundo Social de Solidariedade do 

Estado de São Paulo. Pós-graduada em Recursos Humanos pela Fundação Armando 

Alvares Penteado (Faap) e em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), possui 

sólida experiência em educação corporativa em serviços, indústria, atacado, varejo e 

mercado de luxo. 

 

Descrição: Fotografia colorida, em close, de Cecilia Duarte Moura, uma mulher de pele clara, olhos 

amendoados negros, sobrancelhas grossas, nariz afilado, lábios finos sorridentes e cabelos castanhos na 

altura dos ombros com franja. Usa grandes brincos de argola prata. 

FABIO EON 

Cientista político, coordenador-adjunto do Programa de Ciências Humanas e Sociais do 

escritório da Unesco no Brasil – setor responsável pela área de direitos humanos, 

juventude, combate ao racismo, inclusão social, esporte e bioética. Fez mestrado em 

Gestão de Projetos na Universidade de Londres, possui vasta experiência profissional em 

organismos de cooperação internacional e comoconsultor de responsabilidade social 

empresarial. 

Descrição: Fotografia colorida, em plano médio (da cintura para cima), de Fabio Eon, um homem de pele 

clara, olhos pequenos, cabelos pretos curtos, bigodes e barba ralos. Usa terno chumbo, camisa lilás clara e 

gravata roxa. 

FLÁVIA CINTRA  

Jornalista, repórter do Fantástico (TV Globo) desde 2010. Ativista dos movimentos 

sociais das pessoas com deficiência, membro do comitê Ad Hoc na Organização das 

Nações Unidas (ONU) da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

autora do livro Maria de Rodas – Delicias e Desafios na Maternidade de Mulheres 

Cadeirantes (Scortecci, 2012). 

 

 

 

Descrição: Fotografia colorida, em primeiro plano (do peito para cima) de Flávia Cintra, mulher de pele clara, 

cabelos castanhos, um pouco volumosos, na altura dos ombros penteados para o lado, olhos pretos 

pequenos, nariz afilado. Usa blusa azul turquesa e corrente com pingente prata ao redor do pescoço. 
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GRÁCIA FRAGALÁ 

Assistente social, é diretora titular adjunta do Comitê de Responsabilidade Social (CORES) 

da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e membro da Câmara 

Paulista de Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho. Tem 

MBA em Gestão de Pessoas e Negócios e há cerca de 20 anos atua em gestão 

estratégica de saúde e segurança, implantação de programas de promoção de saúde e 

qualidade de vida, gestão do afastamento e inclusão de pessoas com deficiência. 

Descrição: Fotografia colorida, em primeiro plano, de Grácia Fragalá, uma senhora de pele clara, olhos 

amendoados negros, sobrancelhas finas pretas, nariz afilado, lábios avermelhados com um leve sorriso e 

cabelos castanhos, um pouco volumosos, na altura dos ombros. Usa lenço marrom claro em torno do 

pescoço e casaco marrom. 

JOSÉ MENEZES NETO  

 

Sociólogo, advogado e administrador de empresa, é Gerente de Pessoas do Serviço 

Social do Comércio (Sesc) São Paulo. 

 

 

 

 

Descrição: Fotografia colorida, em primeiro plano, de José Menezes Neto, um homem de meia idade de pele 

clara, olhos pequenos negros, sobrancelhas grisalhas, nariz pequeno, lábios finos, cabelos e bigodes ralos 

grisalhos. Usa paletó preto e camisa azul clara. 

LAIR ALBERTO SOARES KRÄHENBÜHL 

Engenheiro civil, é diretor técnico da Consurb S.A. e diretor do SECOVI, coordenando 

o Núcleo Estratégico Legislativo - NEL. Ex-Secretário Municipal da Habitação de São 

Paulo, ex-Secretário da Habitação do Estado de São Paulo, foi presidente da CDH - 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, 

presidente da Comissão da Indústria Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção - CII/CBIC e vice-presidente do Secovi-SP. É professor de Pós-Graduação 

em Plano Urbanístico Desenvolvimento de “Administradores Urbanos” na Fundação 

Armando Alvares Penteado FAAP. 

Descrição: Fotografia colorida em close de Lair Alberto Soares Krähenbühl, um homem de pele clara, olhos 

pequenos, nariz afilado, lábios finos sorridentes e cabelos ondulados levemente grisalhos. Usa óculos de aro 

prateado, paletó preto sobre camisa azul clara 

LUCIANA CARVALHO DE MESQUITA FERREIRA  

Economista, é professora assistente da área de Comportamento Organizacional do 

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa - Insper e parecerista das revistas acadêmicas 

Journal of Business Ethics e Corporate Governance: An International Review, e 

membro do Academy of Management. Especializada nas áreas de gestão de 

stakeholders e ação social de empresas, é doutora em Administração pela Rotterdam 

School of Management. 

 

 

Descrição: Fotografia colorida, em primeiro plano, de Luciana Carvalho de Mesquita Ferreira, uma jovem de 

pele clara, olhos pequenos, sobrancelhas grossas, nariz afilado, lábios finos sorridentes e cabelos castanhos 

até a altura dos ombros, penteados de lado. Usa blusa cinza clara com decote em V, com um botom no 

decote. 
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MÁRIO SÉRGIO FERNANDES DE VASCONCELOS 

Economista, diretor de Relações Institucionais da Federação Brasileira de Bancos - 

Febraban. Com larga experiência no mercado financeiro e na diretoria de instituições 

bancárias, tem MBA - executivo e pós-graduação em Engenharia Econômica e 

Administração Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

Descrição: Fotografia colorida, em primeiro plano, de Mário Sérgio Fernandes de Vasconcelos, um homem 

de pele clara, olhos castanhos, sobrancelhas ralas, nariz afilado, lábios finos sorridentes e cabelos curtos 

castanhos repartidos ao meio. Usa terno azul escuro e camisa branca e está com a mão esquerda segurando 

o queixo. 

MARISTELA MARQUES BAIONI  

Economista, é representante residente assistente para Programa do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento PNUD Brasil, coordenando projetos de cooperação técnica e atividades 

de assessoramento político. Com ampla atuação no Ministério da Educação, coordenou o 

Fundo de Fortalecimento da Escola. No PNUD, coordenou a Unidade de Políticas Sociais 

em programas de combate a pobreza, saúde, educação e segurança. Tem especialização 

em Desenvolvimento Humano pela Universidade de Los Andes e é mestre de Artes em 

Bancos de Desenvolvimento pela American University. 

Descrição: Fotografia colorida, em close, de Maristela Marques Baioni, uma jovem de pele clara, olhos 

amendoados castanhos, sobrancelhas finas, nariz afilado, lábios finos sorridentes e cabelos curtos 

castanhos. Usa brincos e gargantilha dourados. 

REGINA MADALOZZO 

Ph.D. em economia pela Universidade de Illinois, é professora associada no Instituto de 

Ensino e Pesquisa Insper. Foi membro da consultoria econômica da Federação das 

Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e diretora superintendente do Instituto Futuro 

Brasil onde desenvolveu trabalhos de pesquisa relacionados à qualidade da educação e 

criminalidade. Tem mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 

Descrição: Fotografia colorida, em primeiro plano, de Regina Madalozzo, uma mulher de pele clara, olhos 

castanhos, sobrancelhas finas, nariz afilado, lábios finos rosados com um leve sorriso e cabelos lisos loiros, 

repartidos de lado com franja. Usa camisa azul clara e está com os braços cruzados. 

RODRIGO MENDEZ  

Administrador de Empresas, diretor do Instituto Rodrigo Mendes, organização que 

desenvolve programas de educação inclusiva, membro do Young Global Leaders 

(World Economic Forum) e empreendedor social na Ashoka. Mestre em Gestão da 

Diversidade Humana pela FGV, onde atua como professor. 

 

 

Descrição: Fotografia colorida, em close, de Rodrigo Mendez, um homem de pele clara, olhos pequenos 

castanhos, sobrancelhas bem delineadas, nariz afilado, lábios finos sorridentes, barba e bigode cerrados e 

cabelos castanhos curtos e ondulados. Usa paletó preto e camisa branca. 
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PRINCIPAIS INDICADORES DO PRÊMIO 

 

Igualdade de oportunidades. Se a inclusão das pessoas com deficiência tivesse que ser 

resumida num único desejo, esse seria o cerne da questão. Para as pessoas com 

deficiência, que antes de tudo querem ser vistas simplesmente como pessoas, oferecer 

igualdade de oportunidades significa respeito e dignidade, promoção da autonomia e 

reconhecimento de seu valor pessoal e de sua contribuição para o desenvolvimento da 

empresa e do país. 

A deficiência é uma característica marcante da diversidade humana. Se a diferença de 

gênero já exige esforços significativos das organizações em cultura e políticas de 

recrutamento e de gestão, para oferecer igualdade de oportunidades no mercado de 

trabalho, a diversidade das deficiências exige múltiplos olhares. A começar pela 

acessibilidade arquitetônica, detecnologia e comunicação. 

Sem a promoção da acessibilidade o processo de empregabilidade das pessoas com 

deficiência terá início. Todas as empresas que participaram do Prêmio declararam ter 

acessibilidade. Um terço de modo completo. As demais, a maioria, estão parcialmente 

acessíveis. A acessibilidade arquitetônica é a que recebe mais atenção das empresas: 

89% têm entradas acessíveis, 86% dispõe de banheiros adaptados e 83% circulação por 

meio de elevadores. 

Um número elevado também, 73%, têm suas áreas comuns – salas de reunião, refeitórios, 

auditórios etc – com acessibilidade para pessoas com deficiência física. Rampas, piso e 

entradas planas também favorecem as pessoas com deficiência visual, porém o piso tátil 

direcional ou de alerta, que amplia sua autonomia, está presente em apenas 25% das 

empresas. 
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
 
Nos postos de trabalho, onde o colaborador desenvolve suas funções, o mobiliário 

acessível (mesas, bebedouros, máquina de ponto etc.) é disponibilizado por pouco mais da 

metade das empresas – 61%. Para a autonomia das pessoas com deficiência visual, 

novamente, a preocupação é menor: 44 % das empresas oferece software de voz, 53% 

fornece lupas de aumento e apenas 7,7% tem impressora braille. A comunicação para 

surdos também é menos valorizada: 44% disponibilizam intérprete de Libras e 17% 

telefone para surdos. A comunicação por email (79%) e por intranet (69%) é mais 

favorecida pelas empresas para as pessoas com deficiência auditiva. A abertura para 

solicitar recursos e adaptações está presente em 69% das empresas, que disponibilizam 

canal específico para isso. Para o público externo, 35% possuem website acessível e 25% 

têm canal de atendimento voltado para pessoas com deficiência auditiva e de fala. 

Para disseminar informações sobre a inclusão de profissionais com algum tipo de 

deficiência no quadro de colaboradores, a maioria das empresas adota diversas 

estratégias: intranet (77%), palestras e campanhas internas (73%) e treinamentos (69%). 

Apenas 8% das empresas não adotam ações de comunicação, porém, 63,5% atuam em 

múltiplos níveis e em diferentes frentes de forma sistemática, difundindo uma nova visão 

de organização para alta liderança (85%), gerência (83%) e nível operacional (77%). 

Quase metade das empresas (46%) ainda promove campanhas externas, 90% participam, 

promovem ou patrocinam eventos, ações e projetos sobre inclusão de pessoas com 

deficiência, e ainda 48% tratam do tema com sua cadeia de fornecedores. 

São ações que buscam a cooperação, o envolvimento, a quebra de preconceitos e, 

sobretudo, as empresas (87%) buscam transformar-se em um local mais atrativo para as 

pessoas com deficiência. Formalizar as políticas de estímulo à inclusão de pessoas com 

deficiência é o primeiro passo. Mas isso não resultará em inclusão se as medidas não 

forem colocadas em prática. As organizações flexibilizam exigências para contratar (79%) 

e adotam programas específicos para a inclusão desse público. 67% das empresas, tem 

programas que dispõem derecursos próprios e 73% são gerenciados majoritariamente 

pelos departamentos de RH ou jurídico oferecendo canal específico para denúncias de 

preconceito, discriminação e assédio.  

 

 
 

Descrição: Fotografia em marca d´água, em plano detalhe, de mão manuseando vários 

lápis e papeis sobre a mesa. 
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Dois terços das empresas realizam mapeamento de cargos com enfoque nas pessoas com 

deficiência. As vagas são predominantemente abertas na área operacional (96%), no 

entanto, 58% das empresas também oferecem oportunidades em nível gerencial e 48% 

para a diretoria. Os gestores recebem mais orientação sobre pessoas com deficiência 

antes da contratação (65%) e para a solução de conflitos específicos (67%). 

Para efetividade das políticas de igualdade de oportunidades, 81% das empresas 

oferecem bolsas de estudos e cursos específicos para o desenvolvimento dos profissionais 

com deficiência, 63% as integram nos programas de carreira e 36% oferecem orientações 

por meio de coaching. Mais da metade das empresas (58%) tem pessoas com deficiência 

em cargos gerenciais, 10% em cargos de diretoria e 98% em cargos operacionais. As 

deficiências leves (75%) e moderadas (92%) ainda predominam, mas um terço das 

empresas (33%) têm pessoas com deficiência severa em seus quadros. Quanto às 

diferentes deficiências, as empresas contratam toda a diversidade: pessoas com 

deficiência física (96%), auditiva (94%), visual (85%), intelectual (83%) e múltipla (46%) 

estão incluídas. Para a demissão, 82% das empresas adotam mecanismos de controle 

para isso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição: Fotografia colorida e esmaecida, em plano detalhe, de mão segurando uma 

caneta e escrevendo sobre papel. 
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1  
Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
 
AS 10 EMPRESAS FINALISTAS 
COMO ELAS CHEGARAM LÁ 
 
CITIBANK : RECEPTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO 

 

“Quando entrei no banco, foi meu primeiro emprego com carteira assinada. Minha família 

ficou muito feliz. O que eu faço não é para qualquer um, tem que ter capacidade.” 

Ana Lucia Monteiro Biagione, 47 anos, tem deficiência intelectual. 

Pode-se dizer que desde a porta da entrada, todos os novos colaboradores e também os 

clientes nas agências do Citibank têm contato com o respeito à diversidade. Nas agências 

do banco na cidade de São Paulo, quem recebe as pessoas são os profissionais 

integrantes do projeto Somar, iniciativa pioneira e ousada, criada em 2007 para incluir 

pessoas com deficiência intelectual. Adotando a assistência de um técnico de Emprego 

Apoiado e após passar por processo de capacitação, 43 colaboradores foram contratados 

para atuar em atendimento direto ao cliente. “Já estou na terceira agência, aprendi muito”, 

conta Ana Lucia Biagioni, 47 anos, e que há 7 foi contratada pelo Somar. 

O Citibank transmite a todos novos colaboradores, logo na integração, o código de conduta 

da organização comprometendo-os com diversas questões, entre elas o respeito aos 

direitos humanos e à diversidade. A cartilha “Caminhando com a Inclusão” faz parte de um 

kit entregue aos funcionários e apresenta os programas do banco para a inclusão de 

gênero, étnica, LGBT, pessoas com deficiência e master (profissionais acima dos 50 anos). 

“Ter pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, só enriquece a organização. 

Diversidade traz inovações. Portanto, ter pessoas com deficiência como colaboradores é 

muito rico. Essa visão vem da presidência do banco”, afirma a diretora de Recursos 

Humanos, Júlia Pirola. 
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iste uma área especifica, dentro de Diversidade, que trabalha focada na inclusão de 
pessoas com deficiência desde 2005 e um Comitê foi criado com dois representantes de 
cada deficiência, gestores e áreas de RH e arquitetura e manutenção. Passaram a utilizar 
a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) em 2011 para avaliar a deficiência 
na contratação, levando em conta as condições do meio, o trajeto para o trabalho e outras 
questões para buscar facilitadores e recursos para sua inclusão profissional e foi criado 
também um suporte de assessment direcionado para pessoas com deficiência. “Eu tive 
dificuldades de adaptação e recebi suportes para buscar me adequar. Fui ouvida sobre 
como me sentia, o que buscava, quais os caminhos poderia trilhar. Percebi que 
precisamos ser protagonistas das nossas carreiras” afirma Adriana May Rossi, 30 anos, há 
3 anos no Citibank. “A vida corporativa te cobra, exige dedicação, mas é no trabalho que 
você mostra o que tem de melhor”, conclui.  
Outros colaboradores valorizam as possibilidades de crescimento na empresa, como 
Juliana Costa, 29 anos, que entrou como recepcionista e em dois anos conquistou duas 
promoções. “Estão muito abertos a nos ouvir. Tive uma promoção para trabalhar como 
auxiliar administrativa percebi que não era o que queria. Hoje estou como analista de 
controle de qualidade na Ouvidoria”, afirma Juliana. Ricardo Sakamoto, 40 anos, está 
terminando o curso de Direito e busca ascensão. “Muita gente me vê na cadeira de rodas e 
fica surpreso quando digo que trabalho. Mas é por meio do trabalho que consigo realizar 
meus objetivos e anseios”, ambiciona Sakamoto.  
Além do fornecimento regular de informações por diversos meios para todos os níveis da 
empresa, merece destaque as orientações recebidas pelos gestores sobre Libras e cultura 
surda e a oferta do curso de “Português para Surdos” para suprir o déficit na Língua 
Portuguesa. Isso refletiu em um melhor ambiente para as pessoas com deficiência 
auditiva. “Consegui progredir muito com o apoio da minha gerente anterior que me 
estimulava e me tratava com igualdade. Com a mudança do gestor, não tive o mesmo 
apoio, mas busco mostrar minha capacidade”, afirma Isadora Ruiz Costa, 26 anos, surda. 
Os resultados dos investimentos em acessibilidade, gestão e informação, são mensurados 
por uma pesquisa de clima da empresa que a cerca de 3 anos coloca a diversidade como 
o melhor indicador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descrição: A fotografia colorida mostra um rapaz cadeirante moreno, cabelos curtos, 

olhos castanhos, sobrancelhas grossas, nariz pequeno e leve sorriso no rosto. Veste blusa 

branca de mangas curtas e jeans. Está numa das baias de escritório falando ao telefone.  
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
DELOITTE : CONTRATAÇÃO COM ATENÇÃO 

“Meu gestor pergunta sobre motivação e se preocupa com meu desenvolvimento. Com a 
mudança do prédio, a acessibilidade foi bem planejada. No ano passado peguei meu cão-
guia e uma cartilha foi feita para ensinar as pessoas agirem com ele.” 
Daniel Meneses Costa, 24 anos, tem deficiência visual 

A Deloitte está sempre em busca de novos talentos. O diretor Elias de Souza, que faz 

parte do Comitê Executivo, afirma que o desafio de incluir pessoas com deficiência foi 

encarado como uma oportunidade. Para promover as ações necessárias foi criado em 

2006, o programa Deloitte Inclui. “O Comitê Executivo tem participado bastante do 

processo de inclusão. Minha área, Setor Público, foi a primeira a se habilitar para receber 

esse profissionais há 8 anos quando o programa foi divulgado”, afirma Souza. O diretor 

conta que a Deloitte não queria simplesmente cumprir cota, mas sim engajar todas as 

pessoas da firma. “Nossa preocupação era não criar uma diferenciação de cunho 

assistencialista. Mas tínhamos que nos preparar antes para saber como receber as 

pessoas com deficiência.” 

A empresa passou a investir em treinamentos e acessibilidade. Em 2009, um profissional 

passou a se dedicar exclusivamente ao tema com a criação da área de Gestão da 

Diversidade e fazer interação com as demais áreas envolvidas para o avanço do 

programa: Recrutamento & seleção, marketing, facilities e TI. 

Para atrair e contratar pessoas com deficiência, a Deloitte faz todo o processo 

internamente devido à necessidade de alinhar o perfil da vaga com o profissional 

contratado. Segundo a área de Diversidade, a empresa primeiro analisa as competências 

dos candidatos e só depois se fala a deficiência para entender as reais limitaçõe da 

pessoas para poder preparar o ambiente. São os gestores das áreas que aprovam as 

contratações, e para isso recebem suporte da Diversidade para que o novo colaborador 

possa desenvolver-se e seguir carreira, e não para simplesmente cumprir a cota e ser 

subutilizado. 

Em 2012, foi criado um Comitê formado por onze profissionais com diferentes tipos de 

deficiência para discutir ações, desafios e problemas do programa. A partir dessas 

discussões foi desenvolvido um e-learning de inclusão obrigatório para todos os 

profissionais da empresa e um Guia de conscientização para o relacionamento com 

pessoas com deficiência foi incluído no kit de boas vindas a novos profissionais. 
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“Entrei há 5 anos e fui tratado de modo infantilizado por minha gerente, acho que por falta 

de informação. Hoje ela não está mais na firma”, afirma Daniel Meneses Costa, 24 anos, 

cego. “Depois, quando fizeram um e-learning sobre convivência, pediram nossa ajuda para 

ser mais natural. Sempre existe algo a ser melhorado em qualquer lugar e aqui se 

preocupam com isso.” 

Acreditar na capacidade de cada um e incentivar o desenvolvimento é o diferencial mais 

lembrado pelos profissionais com deficiência. “Além de bolsas integrais para estudar 

incentivando-nos a buscar nossos objetivos, a firma dá oportunidades. Era da recepção e 

agora estou há três anos no setor público”, relata Maria Cecília Silva, 37 anos, que têm 

deficiência visual. 

A Deloitte busca vincular sua marca ao incentivo a inclusão. O campeão paraolímpico 

André Brasil é patrocinado pela e pelo Governo do Estado de São Paulo, comparecendo 

como convidado em eventos como referência positiva. Além deste outros aconteceram: um 

livro sobre maternidade e deficiência “Maria sobre Rodas” e outro que conta a trajetória de 

uma jovem advogada com paralisia cerebral e um show de um músico com deficiência 

física. Ainda é parceira com a Universidade Mackenzie no curso de especialização em 

Psicologia Organizacional e do Trabalho, com a participação como palestrante da 

colaboradora Elaine Vieira de Oliveira, do RH Deloitte e que também tem deficiência, 

desde setembro de 2013. Essa interação culminou na alteração da disciplina 

Recrutamento & Seleção para Diversidade & Seleção.e Seleção para Diversidade. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DELOITTE 
 

Descrição: Fotografia colorida de um homem e três mulheres em ambiente interno 

profissional, posando para a foto, sorridentes. O homem de terno sobre camisa branca, 

sem gravata, está sentado, e à esquerda dele, uma mulher de pele clara, cabelos longos, 

usando camisa amarela e calça cinza, está sentada em um carrinho tipo motocicleta 

vermelha. As outras duas mulheres estão em pé.  
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
 
EY: INSPIRAR E DESENVOLVER TALENTOS 
 
“Gente sustenta nosso negócio. Vivemos de talento como organização. E o EY ABLE é 
estratégico de modo muito mais amplo, por apostar em novos talentos, e não apenas 
contratar pessoas com deficiência. Cada um tem seu limite e isso não tem nada a ver com 
deficiência, mas sim com o potencial de cada um. Avançamos 
bastante e agora o desafio é fazer com que as pessoas com deficiência se sintam parte da 
empresa.” Jorge Luiz Menegassi, CEO da EY Brasil e América Latina. 
 
A EY apostou em realizar as ações de acessibilidade e sensibilização de modo simultâneo 

às contratações. O motivador foi por acreditarem que sem a convivência pouco se 

avançaria. 

O objetivo adotado foi o mesmo para qualquer funcionário: a vivência de uma experiência 

positiva na organização, para que a pessoa se sentisse desafiada e incluída de fato, 

mesmo que depois saísse. “Eu acredito na área de Talentos, que é como chamamos o RH 

aqui. Penso em estratégias para atrair gente boa e reter essas pessoas. Falamos nos 

corredores sobre EY Able e as pessoas têm orgulho. Pensamos sempre no que podemos 

fazer diferente”, afirma a diretora de RH Brasil e América Latina, Elisa Carra. 

O EY Able é o programa criado em 2013 para inclusão de profissionais com deficiência. 

Adotou-se a flexibilização de características no recrutamento para ampliar a inclusão 

porque para Talentos, mais importante que os conhecimentos são os valores, atitudes e 

competências, que levam ao desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a área de Comunicação 

recebeu subsídios extras para desenvolver materiais informativos e dicas de convivência. 

Esses materiais eram enviados, de modo pessoal por e.mail e intranet pela diretora Elisa 

Carra, a todos colaboradores, pedindo mobilização e atenção para a inclusão, uma 

prioridade estratégica na visão 2020. 

“A empresa triplicou nos últimos quatro anos e precisamos de novos talentos para inovar. 

A cota é importante. Criamos e aprendemos muito com ela”, afirma o CEO Jorge 

Menegassi, que participou de um vídeo produzido mostrando as experiências de 

colaboradores com deficiência e de gestores. O material foi primeiro apresentado na 

reunião de Sócios e depois para a comunidade geral. 
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“A EY sempre se pergunta como ela pode melhorar e isso contagia. 
Faz um ano e meio que fui contratada e é incrível o quanto a empresa evoluiu para nos 
incluir. Percebi que sou necessária, tratada como igual e eu não me sinto deficiente. 
Sempre convivi com limitações e o trabalho é a única coisa que não me limita. Sei que só 
posso crescer”, conta Julia Piccolomini, 25 anos. 
Programas já existentes na empresa ajudaram no processo de inclusão de pessoas com 
deficiência: o peer advisor, colega designado a receber e auxiliar novos funcionários em 
seu primeiro mês; o de Conselheiros, profissionais experientes para orientar quanto à 
carreira e desenvolvimento; e a Counseling Family, que reúne periodicamente integrantes 
da mesma área e de todos os níveis hierárquicos para debater assuntos relevantes para a 
organização, nos negócios e mercado. “Trabalhei em outras empresas onde não havia 
oportunidades porque era parte da Cota. Aqui é evidente o incentivo para desenvolver, 
temos o conselheiro e vemos muitos colegas sendo promovidos. Isso dá uma segurança 
muito grande”, afirma Edilena Citro, 43 anos. Outro diferencial são os treinamentos da 
universidade corporativa, que tem um Reitor, e foi reconhecida quatro vezes como a 
melhor do Brasil. Na criação do EY Able passou a oferecer cursos Português e Inglês para 
surdos e curso de Libras para os demais funcionários. 
 “Eu realizei o sonho de trabalhar em uma multinacional e foi importante me aceitarem 
como eu sou. Estou aqui há dois anos e nunca imaginei que iria conquistar tanta coisa boa 
e tantos amigos. Aqui aprendi mais do que na escola”, resume Mariana Cerbelheira, 30 
anos, que tem síndrome de Down. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição: A montagem fotográfica em preto e branco mostra acima à direita, um jovem 

de olhos pequenos, bigode e barba cerrados e cabelos curtos.  No centro à esquerda, um 

jovem de pele clara, nariz afilado, lábios finos e cabelos curtos, usando óculos escuros. 

Abaixo à direita, uma jovem de pele clara, olhos grandes, sobrancelhas delineadas, e 

cabelos lisos até os ombros repartidos ao meio. 

                             EY BRASIL                               
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
 
IBM: INCLUSÃO HÁ 30 ANOS NO BRASIL 
 
“Eu poderia trabalhar de casa, mas prefiro vir para interagir com as pessoas, com meu 
gerente. Gosto de ver gente e me sinto incluída de verdade.“ 
Rita de Cássia de Souza, 29 anos, tem deficiência física severa. 
 
A história de inclusão da IBM é antiga. Eliane Ranieri, que é cadeirante, trabalha na 

empresa há 30 anos e atualmente é Líder de Diversidade para América Latina. Ela tem 

talento para a liderança e soube usá-lo para seu crescimento profissional. Começou no call 

center onde depois de 6 anos tornou-se líder de equipe. Migrou para a área de serviços, 

onde desenvolveu carreira e assumiu diversas gerências: processos, projetos, televendas 

e operações em vendas. De serviços foi para o RH atuar como consultora, chegando a 

gerente das consultoras e, depois, facilitadora de desenvolvimento de liderança até tornar-

se líder. Sem dúvida uma história de sucesso. “Nesse ano a IBM comemorou os 100 anos 

da primeira contratação de pessoa com deficiência na sede nos EUA. Aqui não fui a 

primeira. Tive as mesmas oportunidades que qualquer outro funcionário”, afirma Eliane. 

Apesar de aberta a diversidade, a empresa identificou dificuldades em contratar mais 

pessoas com deficiência e criou um Programa Inclusão com uma equipe focada no tema 

composta por um assistente de RH, um recrutador especialista e um especialista em 

inclusão, responsável pelo programa. “A porta da IBM já está aberta, mas ao investir e 

aperfeiçoar o processo oferecemos a ponte para aquela pessoa realmente chegar lá e 

competir de igual pra igual. Investe na atração, na seleção, na infraestrutura, no suporte e 

no apoio ao gerente. É um conjunto para dar oportunidade”, afirma a gerente de Pessoas, 

Maria Clara Biase. A Área de Diversidade define a meta anual de contratação de pessoas 

com deficiência junto ao conselho executivo (gerente geral e vice-presidentes da empresa). 

Ao mesmo tempo, o programa promove ações de sensibilização e dissemina informação 

utilizando inclusive os meios de comunicação interna (Rede Social IBM, TV IBM e Jornal 

eletrônico IBM). As ações surtiram efeito: em 2014 houve um crescimento de 69% em 

contratações. 
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Descrição: Fotografia colorida de seis jovens, três mulheres e três homens, com uma das 

mãos levantadas acenando e sorrindo. Três são cadeirantes, um rapaz no centro e duas 

moças; atrás, em pé, dois rapazes e uma moça, que usa muleta canadense articulada no 

braço esquerdo. 28 

“Eu uso Libras como primeira língua e trabalho com tecnologia de segurança da 

informação. 

Meus colegas e eu temos a mesma função, é igual. Mas a IBM quebrou a barreira da 

comunicação e encontrou uma solução, a Viavel, onde eu posso participar das reuniões, 

fazer ligações, facilitando muito o dia-a-dia“, conta Tarcisio Castilho, 28 anos. O sistema a 

que Castilho se refere é composto de um aparelho com tela (viable) e uma central de 

intérpretes em tempo real. Rita de Cássia de Souza, 29 anos, também precisou de 

suportes diferenciados. “Adaptaram várias coisas para mim, até o tempo da catraca e a 

porta do banheiro pra cadeira motorizada. Tenho que entregar minhas atividades como 

todos da área de orçamento de web, onde trabalho”, relata Rita. 

Para Maria Clara, os grandes desafios da IBM nesse processo de inclusão, que a diretora 

considera já bem estruturado, são a acomodação e a continuidade. “O valor da diversidade 

é disseminado globalmente na IBM e é muito importante no ambiente organizacional. 

Mas não podemos deixar talentos acomodados. Hoje temos mais recursos, mas 

temos que evoluir olhando para frente.” 

Fiel à crença de que a acessibilidade minimiza as deficiências, a IBM desenvolveu um 

aplicativo de celular chamado Rota Acessível em parceria com a AACD para mapear 

os pontos com e sem acessibilidade da cidade, através da contribuição da população. 
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
ITAÚ UNIBANCO: OPORTUNIZAR PARA A LIDERANÇA 
 
“O trabalho é onde mais confiam em mim e isso me dá confiança em fazer. Estou no 
programa de aceleramento de carreira. Até na minha família duvidavam de mim. O 
trabalho dá dignidade. Eu sei o que fazer, não quero que façam por mim.” 
João Paulo Sorian, 29 anos, tem deficiência visual e usa um cão-guia. 
 
O programa de inclusão e empregabilidade para pessoas com deficiência já tem 14 anos 

no Itaú. As primeiras contratações aconteceram na década de 1980, com algumas pessoas 

contratadas na área de TI. Muitos aprendizados e avanços aconteceram desde então, 

sobretudo, com a estruturação de um programa e a criação de comitês, primeiro de 

Diversidade em 2004, e depois, em 2007, de Pessoas com Deficiência. “Eu já tenho 31 

anos de banco. Ajudamos a construir a acessibilidade da TI e dos sistemas. Fiz parte do 

primeiro comitê de pessoas com deficiência e muitas melhorias vieram das nossas 

opiniões”, recorda Paulo Almeida, 51 anos, que tem deficiência visual. 

Houve uma mobilização a partir de 2000 para alinhamento e envolvimento da Diretoria e 

Executivos com o Programa de Inclusão, inclusive dentro da Febraban (Federação 

Brasileira de Bancos), e a preparação de fornecedores, médicos do trabalho, grande 

público interno e clientes. Foram feitos investimentos em campanhas veiculadas em 

diversas mídias e em ônibus para atrair pessoas com deficiência para a empregabilidade. 

“O maior diferencial é a estrutura. A porta de entrada é ‘muito aberta’ porque me cadastrei 

pelo site, sem indicação, e participei de um processo seletivo há 11 anos. Comecei em 

agência e hoje estou em finanças e pagamentos. No programa de avaliação de 

desempenho sou Pride, a maior avaliação”, orgulha-se Fernanda Cristina de Moraes, 37 

anos, que tem deficiência auditiva. 

Em 2010, após uma década de experiências, foi adotada uma nova estratégia de 

diversidade com a promoção de uma política de valorização. Para intensificar as 

contratações realizaram campanhas internas e externas (cartazes, anúncio no Metrô etc.), 

criou-se um site de carreira com tema de inclusão e, em cidades do interior, anúncios em 

rádios. 

O resultado mais visível dessas ações é o expressivo número de pessoas com deficiências 

incluídas no banco que foi reconhecido com o Prêmio Walter Moreira Salles, que premia os 

gestores e os projetos que mais contribuíram para o Itaú Unibanco. Somente em nível 

gerencial, são 231 profissionais e 65% dos funcionários com deficiência tem ensino 

superior completo por meio de um programa de bolsas de estudo. O incentivo era apenas 

para a primeira graduação até 2012. Por determinação da gestão,as pessoas com 

deficiência passaram a ter também bolsas para a segunda graduação e pós-graduação. 
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Descrição: A fotografia colorida mostra dois cadeirantes, um rapaz e uma moça, cada um 

em uma baia de escritório em frente à tela do computador, bastante concentrados.  

No momento o programa quer investir mais em carreira. Mariana Gomide, que assumiu a 

gerência da área de Diversidade há pouco tempo, já atuava na gestão de pessoas como 

especialista em carreira e veio para investir nesse público. “Fizeram essa proposta na 

reestruturação do banco. Vim para pensar na ascensão e na carreira. 

O banco mudou de patamar. Não quer só incluir. Estamos discutindo diversas questões 

sobre como fazer pessoas com deficiência, negros, mulheres, crescerem para posições de 

liderança e alta liderança. Nossos esforços estão voltados para esse desafio”, afirma a 

gerente. 

Sem perder o olhar para a inclusão de pessoas om deficiência, a ascensão profissional 

entrou no foco. “Estamos nesse processo”, conta Mariana. “Detectando onde já estamos 

prontos e onde temos que investir esforços. Num primeiro momento percebemos que 

tínhamos que ampliar a comunicação geral e os cursos em formatos acessíveis: Libras, 

audiodescrição, legenda, ledor. Já fizemos isso. E agora ampliamos os investimentos em 

bolsas de estudo, dando incentivo para o protagonismo. Não digo faça. Mas oportunizo, 

dou as ferramentas, para que assumam”, afirma. 

Em 2014 foi realizado o 2º Censo da Diversidade no Itaú e lançado o Programa de 

Inclusão de pessoas com Síndrome de Down. 
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
MAGAZINE LUIZA: A INCLUSÃO NO VAREJO 
“Aqui a pessoa vem em primeiro lugar, não a diferença. Na regional de São José dos 
Campos sou ‘padrinho’ de 15 pessoas que já indiquei e ajudei a incluir na empresa.” 
Fernando da Rocha Soares, 26 anos, tem deficiência física. 
 
Desde o início do Programa de Inclusão, em 2012, o CEO da empresa Marcelo Silva foi o 

maior mobilizador para as ações. No ano seguinte, a Diretoria Executiva considerou o 

Programa um dos dez projetos estratégicos do ano e ele foi assumido pela área de 

Sustentabilidade. Houve um redirecionamento das ações com o engajamento de diversos 

setores e acompanhamento para todas as frentes de trabalho. 

Segundo o CEO, no início do programa foi preciso quebrar o paradigma de que a pessoa 

com deficiência não é eficiente. “Queria demonstrar que isso não é uma verdade. Minha 

experiência mostrava justamente o contrário, a capacidade da pessoa não é reduzida por 

causa de uma deficiência que ela tenha. Para desmistificar isso, construímos um projeto de 

inclusão, liderado pela Sustentabilidade”, conta Silva. Para a presidente da empresa Luiza 

Helena Trajano Rodrigues, o que mais funcionou foi a TV Luiza. “Ajudou muito a mostrar 

os destaques, os gerentes valorizando, a gente começa a não ver mais a deficiência. 

Tivemos um planejamento muito focado nisso.” 

A TV Luiza é interna e exibida toda semana. Criaram o quadro “Sou Eficiente”, que já 

exibiu 80 pessoas com deficiência, indicadas por seu gestor e seus colegas em 

reconhecimento ao seu bom desempenho. A Rádio Luiza, também interna e que conta 

com programação diária para todas as 740 lojas da rede, veiculou spots com dicas de 

convivência. 

A direção criou um espaço para discussões entre os gerentes regionais sobre questões de 

acessibilidade e inclusão com reuniões semanais por videoconferência e bimestrais 

presenciais. “Premiamos quem mantém o programa ativo”, conta Silva. Também 

desenvolveram indicadores por regional e um ranking de contratações com monitoramento 

de dificuldades e provimento de recursos necessários. 

Realizaram o mapeamento de todas as lojas, centros de distribuição e escritórios, feito por 

engenheiros, arquitetos e profissionais de segurança do trabalho, para identificar o 

percentual de unidades e promover as reformas prediais e de mobiliário, para receber as 

pessoas com deficiência. “Tinha 20 anos quando fiquei deficiente visual e fiquei 4 anos em 

casa sem trabalhar. Aqui tive minha primeira oportunidade e desde o começo o diferencial 

foi a atenção. No meu segundo dia de trabalho já tinha piso tátil no escritório de Franca e 

tela ampliada no computador”, conta Elieser Souza, 25 anos, há um ano na empresa. 
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MAGAZINE LUIZA 
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Descrição: A fotografia colorida mostra um auditório com todas as cadeiras ocupadas. No 

primeiro plano, há oito pessas sentadas em uma grande mesa retangular onde estão 

garrafas de água e taças. Todos os ocupantes da mesa e todos do auditório sorriem, 

vestem camisetas azuis com estampa colorida no peito e estão com os dois braços 

estendidos para frente cruzando os indicadores. 

 

 

Para valorizar o programa de Inclusão, foi produzido um filme que foi exibido para 1300 

líderes da empresa no Seminário de Posicionamento Estratégico, em março de 2014.O 

filme ajudou a tornar a temática familiar para os colaboradores da empresa e recebeu o 

Prêmio Aberje 2014. 

Uma das ações para valorizar o trabalhador com deficiência foi a isenção do pagamento do 

plano de saúde por terem detectado suas dificuldades de acesso à saúde e, por outro lado, 

pela necessidade de mais acompanhamentos e terapias. 

A gestão da inclusão beneficiou também os clientes. A plataforma E-commerce passou a 

oferecer o aplicativo eSSENTIAL Accessibility, baixado no próprio site do Magazine, e que 

facilita a navegação para pessoas com baixa mobilidade, paraplégicos e idosos com 

dificuldades com o mouse. “Estamos empregando em um momento de amadurecimento do 

próprio movimento de inclusão”, reflete Luiza Helena. 
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
 
ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS : DESAFIOS 
DA INCLUSÃO NOS CANTEIROS DE OBRAS 
 
“O desafio que a empresa coloca para todo mundo é estimulante. Ter uma deficiência é 
algo natural aqui. Há um respeito que não temos na rua. Sou formado em engenharia civil 
e vim como trainee de mercado. Estou crescendo dia após dia para realizar meus sonhos.” 
Luan Augusto Lima, 26 anos, tem deficiência auditiva. 
 
A Odebrecht tem diversas frentes de negócios e a Realizações Imobiliárias (OR) é a é a 

frente de construção de imóveis. Para a OR a inclusão no ambiente do escritório já 

acontece de modo natural e a cultura está incorporada. “Porém, no ambiente de obras 

ainda temos que superar”, afirma o diretor de Pessoas & Organização & Sustentabilidade, 

Ciro Barbosa. “E isso é para qualquer minoria: mulheres, pessoas com deficiência, LGBT. 

É um machismo forte. Um passo a frente que demos nas obras, é a determinação de que 

ao planejar sua organização há o dever de contratar pessoas com deficiência. 

Convencemos os encarregados das obras, que montam os times, que precisavam mudar a 

visão de que pessoa com deficiência significava falta de produtividade. Mostramos que 

estavam completamente enganados.” Para dar suporte a esse processo, foi criado um 

manual com orientações para contratação de pessoas com deficiência nos canteiros de 

obras e uma cartilha, com layout gibi, informando em histórias em quadrinhos quem são as 

pessoas com deficiência e dando dicas de convivência para o público operacional. 

“O segredo é ser o mais natural possível. Aprendemos isso na convivência com as 

pessoas com deficiência que já trabalham conosco”, conta Barbosa. “Participei de um 

treinamento no qual houve uma simulação de entrevista e o rapaz cego, que era o 

entrevistado, mostrou um perfil muito bom. Levamos a sério e o contratamos! Está conosco 

há quase dois anos com excelente desempenho!”, conclui o diretor que afirma que 

trabalhou para a OR tornar-se efetivamente uma empresa inclusiva, para transmitir isso e 

se comportar como tal. 

“O fato de a empresa ser grande impressiona, mas não garante que você vai se 

desenvolver. 

Desde minha entrada, meu chefe já fez um plano de desenvolvimento comigo e me cobra 

como qualquer outro da equipe. Aqui eu trabalho. Assumi atividades de uma pessoa muito 

experiente, foi desafiador. Sou advogado, mas agrego a cada dia novos conhecimentos e 

se sair daqui estarei muito mais preparado”, afirma Elton Francisco dos Santos, 36 anos, 

que tem deficiência visual. 
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Descrição: A fotografia colorida mostra cinco jovens, três rapazes e duas moças, em seu 

ambiente de trabalho, posando para a foto, sorrindo. As moças estão à frente e os rapazes 

atrás, três deles vestem calça comprida branca e dois usam jeans, todos usam camisetas 

polo vermelhas. À frente deles, há duas cadeiras de massagem. 

A OR oferece um plano de acompanhamento individual de carreira, carreira para todos os 

funcionários feita pelo líder, que também é quem seleciona o novo integrante no processo 

de seleção entre pessoas com e sem deficiência e pode, de acordo com cada caso receber 

apoios e treinamento sobre deficiência. A cultura da empresa promove a proximidade com 

o líder, que irá apoiar a carreira, inclusive para mudar de área, onde poderá desenvolver 

suas competências e participar de cursos dentro da própria empresa. 

“Não esperava ter uma oportunidade na minha idade porque tinha ficado muito tempo em 

casa cuidando dos filhos. Tive reconhecimento do meu trabalho. Meus filhos têm orgulho 

de mim. Moro longe, vir para cá é difícil, mas compensa. Até minha parte feminina mudou, 

hoje me cuido mais”, afirma Walkiria Durão, 40 anos, que é massoterapeuta e foi 

contratada 

para o Espaço Bem Estar nos Edifícios Odebrecht e Villa-Lobos, e também na obra Parque 

da Cidade para dar conforto e saúde aos funcionários com quick massage e reflexologia 

podal. 
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
SEBRAE-SP: EMPREENDENDO CAMINHOS INCLUSIVOS 

“Estou no Sebrae há 19 anos. Trabalhava antes como doméstica e foi uma grande 

oportunidade ir para uma empresa e ter benefícios. Muita coisa mudou nesse tempo. 

Comecei na central de atendimento, passei por outras quatro áreas, sempre convidada a 

progredir.” 

Ester de Oliveira, 55 anos, tem deficiência física 

O negócio do Sebrae é contribuir para o desenvolvimento de atitudes empreendedoras 

para micro ou pequenas empresas, de modo que sejam viáveis e sustentáveis. Motivados 

pelo número cada vez maior de pessoas com deficiência buscando o empreendedorismo e 

pela necessidade de cumprir a Lei de Cotas deram início a criação de políticas para incluí-

las nas duas pontas da empresa: como funcionários e como clientes. “O maior benefício 

que tivemos foi a troca de informação e de conhecimento. Somos uma casa de orientação 

empresarial e devemos passar isso para nossos clientes. Seria muito difícil orientar o 

empresário, se não aplicássemos”, conta assessora da Diretoria Técnica, Aline Fogolin. 

“Um consultor que trabalha conosco é cadeirante e faz visitas. Só isso transforma e faz o 

empresário ter outras visões e pensar em como melhorar e abrir os espaços. Contamina 

no melhor dos sentidos.” 

Foram a Superintendência e a Diretoria do Sebrae-SP que iniciaram a discussão para 

inclusão e acessibilidade. “A Diretoria Técnica, que faz a gestão dos escritórios e 

atendimentos, foi a primeira a entender necessidade desse processo por conta dos clientes 

com deficiência que procuravam o atendimento. A Superintendência aderiu e levou às 

instancias governamentais e a outros entes do sistema. Por fim a Diretoria Financeira, que 

faz a gestão do patrimônio e dos recursos, se mobilizou para concretizar o programa”, 

esclarece Aline. 

A liderança determinou desse modo a criação, em 2013, da Coordenação de 

Acessibilidade para possibilidade de ações transversais às demais áreas. Nesse ano, com 

o avanço das contratações de pessoas com deficiências e a acessibilidade, o Sebrae-SP 

iniciou informalmente, um Comitê de Acessibilidade para monitorar as execuções das 

adaptações necessárias com participação da liderança, as áreas de atendimento, 

desenvolvimento e inovação, gestão de pessoas, entre outras, e funcionários com 

deficiência. 

Maior desafio foi atrair as pessoas com deficiência já que, obrigatoriamente as vagas são 

abertas por meio de processos seletivos públicos (processo necessário devido à prestação 

de contas aos Tribunais de Contas) com trabalho junto ao jurídico para poder flexibilizar as 

fases, exigindo menos deslocamentos, e para enfrentar um mercado aquecido para 



 
 

37 
 

contratação de pessoas com deficiência, no qual outras empresas não exigem processo 

similar. E, diferente de concursos, onde é obrigatória a porcentagem de acordo com o 

número de vagas abertas, o Sebrae precisa trabalhar vaga a vaga, não tem grande 

volume, e é obrigada cumprir a Cota. 
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SEBRAE-SP 

 
 
 
 

Descrição: A fotografia colorida mostra oito pessoas, quatro mulheres e quatro homens, 

em seu ambiente de trabalho, posando para a foto, sorrindo. Dois rapazes são cadeirantes 

e estão à frente, atrás deles estão as mulheres e os outros dois homens. 

 

“Existe ainda uma cultura ruim na qual somos contratados apenas como cotistas e 

deixados num canto. Eu quero produzir!”, afirma Jairo Ferreira, 49 anos, há um ano na 

área de Desenvolvimento e Inovação. “Sempre fiz cursos para me aperfeiçoar e no Sebrae 

estou tendo a chance de aplicar. Sei que posso crescer, me sinto valorizado, merecedor 

daquele salário.” 

Em 2013, o Sebrae-SP lançou o Guia de Relacionamento com o Cliente com Deficiência 

(para orientar e capacitar para o atendimento de empreendedores e pequenos empresários 

com alguma deficiência (o Sebrae-SP identificou que cerca de 25% das pessoas com 

deficiência são empreendedoras), o Projeto Sebrae Mais Acessível para orientação e 

incentivo a empresários na contratação de funcionários om deficiência e o Projeto Libras, 

que disponibiliza intérpretes para clientes com deficiência auditiva participarem dos cursos 

do Sebrae e para receberem consultoria especializadas. 



 
 

38 
 

 
“Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 
 
Existe ainda uma cultura ruim na qual somos 

SENAC-SP: EDUCAR PARA O DESENVOLVIMENTO 
“Quando entrei aqui era muito tímido. Faz seis anos. Acreditaram em mim e eu pude me 
comunicar melhor. Tive um técnico de emprego apoiado para me ajudar. Hoje eu acredito 
em mim e que nós podemos mudar o mundo.” 
Caio de Castro Zanzini, 26 anos, tem síndrome de Down 
 
A inclusão era uma questão que há muito já permeava o Senac-SP. O RH teve a iniciativa 

de elaborar, em 2002, com o apoio do gerente de Pessoal, Laércio Fernandes Marques, o 

programa de inclusão de pessoas com deficiência para lidar de maneira mais estruturada 

com o tema. “Esse programa era mais amplo que tudo que já tínhamos feito antes. Nasceu 

no RH e foi apresentado na reunião anual de toda a diretoria e todos os gerentes das 

unidades. Foi aprovado e já começou com um status elevado”, afirma Marques, que 

recorda também que a primeira barreira que enfrentaram foi a arquitetônica. O programa 

teve e tem diversas metas, sempre voltado para o público interno, visando à 

empregabilidade, mas também para capacitar os docentes para receber e incluir os alunos 

com deficiência. 

Marques conta que o Senac também já prestava atendimento a empresas na na formação 

de capacitação de líderes para inclusão e empregabilidade, gestão de pessoas e 

diversidade. Além de orientar outras empresas, as unidades passaram a receber 

regularmente cursos de formação de multiplicadores locais treinados para ministrar 

workshop de inclusão de pessoas com deficiência e os cursos: relações do trabalho; Libras 

- Módulos 1, 2 e 3; diversidade como valor, recrutamento, seleção e ambientação de 

pessoas com deficiência. 

“Interagir com a diversidade traz um envolvimento grande e não tem superproteção. No 

Senac é intersetorial, envolve da gerência ao pessoal da limpeza. A acessibilidade é total. 

Sou docente há 3 anos e estão continuamente aperfeiçoando, afirma Paulo Cesar 

Venancio, 45 anos, que tem deficiência visual e é um dos 95 professores com algum tipo 

de deficiência contratados no Senac-SP. Os educadores atuam em diversas áreas (moda, 

turismo e hotelaria, comunicação e artes, tecnologia, informática, gestão educacional, 

administração e negócios, saúde, design, idiomas, terceiro setor) levando o modelo de 

capacidade, respeito e protagonismo para os estudantes. “Em nenhum momento deixam 

de cobrar pelo trabalho. Entrei aqui depois de uma excelente experiência como aluna e em 

um cargo mais alto, o que o mercado poucas vezes oferece”, conta Deborah Giebeles, 29 

anos, tetraplégica.  

Para agilizar os processos de contratação, o Senac flexibilizou alguns itens de sua 

resolução interna que permitiu a autonomia das unidades educacionais para criar vagas 
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dirigidas aos profissionais com deficiência, independentemente do plano de contratações 

aprovado. 

38 
Além Além disso, as etapas de aprovação da requisição da contratação foram reduzidas, 
sem prejudicar a avaliação das competências do candidato. Os profissionais com 
deficiência participam de todas as etapas em condição de igualdade. As unidades 
passaram a ter um líder chamado Representante da Inclusão, para ajudar com o 
desenvolvimento das pessoas com deficiência incluídas. O Programa 
Educação para o Trabalho - PET, trampolim para pessoas com deficiência intelectual, 
aberto à comunidade, permitiu que muitos fossem contratados pelo Senac. 
Além disso, apesar de não terem a obrigação de ter aprendizes, mas sim oferecer o ensino 
da aprendizagem, o Senac-SP adotou como regra que toda unidade deve ter um aprendiz 
e a prioridade é para a pessoa com deficiência. Os funcionários e seus dependentes ainda 
recebem bolsas de 100% nos cursos da instituição, na graduação e na pós-graduação. 
Além disso, se para o funcionário com deficiência for melhor estudar em outra instituição 
por questões de mobilidade, a bolsa é concedida mesmo que haja o mesmo curso na 
empresa. “Apresentamos a eles propostas de desenvolvimento pessoal e profissional, tudo 
isso dentro daquilo que é a essência da instituição. Preparamos nosso funcionário inclusive 
para quando ele não estiver mais com a gente”, afirma Marques. 
 disso, as etapas de aprovação da requisição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição: A fotografia colorida mostra dois jovens, uma moça e um rapaz, posando para 

a foto, sorrindo. Ela é uma jovem cadeirante, de pele morena, olhos pequenos, cabelos 

lisos e compridos em tom acobreado; usa blusa branca, calça azul marinho, casaquinho 

azul claro e uma gargantilha prata no pescoço. Ele, em pé à esquerda, é um jovem de pele 

clara, olhos azuis, nariz afilado, cabelos pretos curtos; usa camisa azul clara e calça azul 

marinho. Atrás deles, um jardim bem cuidado com árvores e folhagens. 

SENAC-SP 
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
SERASA : COMPARTILHANDO CONHECIMENTOS 
“Aqui não há preconceito e podemos trabalhar para realizar nossos sonhos. Ter a 
oportunidade de lutar, enfrentar as dificuldades e subir degrau por degrau, é a melhor parte 
do trabalho.” 
Denis Leonardo Ricardo, 25 anos, tem deficiência auditiva 
“O programa do Serasa vem sendo desenvolvido há muito tempo, é como se tivesse uma 

alma. 

Vejo que somos nós que aprimoramos esse processo. Já mudei de área e estou onde 

posso aplicar minhas habilidades melhor. Busquei um software que fosse o melhor para 

desenvolver meu trabalho. Sugeri ao gestor e ele foi comprado”, resume Valdeci Ferreira 

da Silva, 44 anos, que tem deficiência visual e trabalha há cinco anos na Serasa. O 

programa de empregabilidade teve início em 2001, desenvolvido pela área de 

Responsabilidade Social e coordenado por um dos maiores especialistas no assunto no 

Brasil, João Baptista Cintra Ribas, que esteve a sua frente até esse ano, quando, 

infelizmente faleceu. A ‘alma’ a que Silva se refere vem muito da vontade e do esforço de 

Ribas em aperfeiçoar o processo e em colocar as pessoas com deficiência como 

protagonistas. O diretor de Desenvolvimento Humano, Guilherme Cavalieri, reforça isso e 

conta que teve seu primeiro contato com a gestão da inclusão trabalhando com Ribas. 

“Sempre estimulei que continuasse a fazer tudo que tinha planejado. O trabalho dele 

conseguiu influenciar o mercado, mas ele sempre lembrava que só tinha realizado porque 

encontrou o apoio na empresa para isso”, afirma Cavalieri. “A história da criação da Rede 

Empresarial, da qual pude participar ativamente, é muito importante para transferir 

conhecimento, compartilhar o que aprendemos, e poder contribuir com esse tema 

relevante para outras empresas.” 

A Rede Empresarial de Inclusão Social foi criada em maio de 2012 durante o 26º Fórum de 

Empregabilidade Serasa Experian, que o Programa de Inclusão promovia a cada três 

meses para ampliar o debate e a troca de experiências. 

O lançamento da rede nacional de empregadores de pessoas com deficiência contou com 

a participação de 60 empresas e da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Hoje já 

estão mobilizadas cerca de 70 companhias, que se reúnem a cada dois meses em fóruns 

para compartilhar conhecimentos e boas práticas, articular contatos, parcerias e projetos 

para qualificação profissional e a facilitação da contratação e retenção. 
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 Rede, cujo grupo diretor se reúne quinzenalmente, foi o ponto culminante de uma 

trajetória de protagonismo na inclusão. As primeiras ações para alavancar a 

empregabilidade na Serasa foram por meio de treinamentos para diversas turmas de 

pessoas com deficiência, que eram remunerados durante esse período, e tinham 

assistência médica, odontológica, vale-refeição, valetransporte e seguro de vida em grupo. 

Cerca de 90% das pessoas foram efetivadas na empresa nas primeiras fases do 

programa. Ao longo dos anos, cerca de 400 profissionais passaram pelo programa e 

voltaram ao mercado melhor preparados. 

A estrutura do programa prima pela atenção: ao ingressar as pessoas com deficiência têm 

o acompanhamento de um tutor durante seis meses para sua ambientação e 

desenvolvimento. No caso dos surdos, eles têm a disposição em período integral um 

intérprete de Libras logo na primeira semana de trabalho. Depois, quando necessário, têm 

autonomia para solicitar diretamente o recurso ara reuniões e eventos. Existem plantões 

sociais semanalmente para apoio nas dificuldades. 

Os recursos iniciais para contratação de um novo colaborador com deficiência é de 

responsabilidade do Desenvolvimento Humano nos três primeiros meses. Depois passa a 

ser da área especifica onde atua, facilitando as promoções na carreira. Para incentivar a 

qualificação e possibilidade de crescimento profissional, a universidade corporativa oferece 

cerca de 100 cursos online e presenciais e promove convênios com faculdades para 

bolsas de estudo. Qualquer funcionário tem a possibilidade de trabalhar em home office 

após um ano de casa. A área da Diversidade monitora o processo a fim de evitar a 

exclusão. O recurso é mais utilizado para pessoas que estão em processo de reabilitação. 

“Nem todas as empresas conseguem fazer inclusão. Fiquei três anos parado, sem 

oportunidades porque minha deficiência é severa. 

Na Serasa encontrei os suportes e trabalho com vendas, onde quero me desenvolver”, 

afirma Tiago Rocha Oliveira, 28 anos. 

 
 
 
 
 
 
   SERASA 

 
 

 

Descrição: Na fotografia colorida do interior de uma edificação de paredes de vidro com 

um jardim à esquerda e piso branco, está uma jovem cega caminhando com sua bengala. 

Ela usa camisa branca, calça comprida preta e casaquinho branco de mangas compridas. 
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
BOAS PRÁTICAS 

SENSIBILIDADE E ENGAJAMENTO 

Sabemos que a inclusão social está em permanente construção. A empregabilidade é um 

dos pilares, mas existem outros que dão apoio a esse processo. Destacamos experiências 

inovadoras que colocam em prática o discurso do engajamento com o direcionamento de 

políticas de estímulo à diversidade e inclusão, voltadas para as demandas 

da sociedade. As ações dão efetividade sob múltiplos olhares (educação, cultura, trabalho) 

e refletem uma discussão real sobre a importância dos indivíduos para as organizações. a 

discussão real sobre a importância dos indivíduos para as organizações. 

ALFAPARF - BELEZA EM TODAS AS SUAS FORMAS 

Desenvolver os funcionários e a empresa. Esse é um desafio permanente na gestão de 

pessoas e, especialmente, das pessoas com deficiência. A Alfaparf é uma indústria 

cosmética, que atua predominantemente no setor profissional dos cabelos. A empresa 

encontrou um caminho inovador para inclusão de pessoas com deficiência intelectual. O 

Programa “Beleza em todas as suas formas” as capacita e as inclui em salões de beleza 

como representantes contratados da Alfaparf. Além da empregabilidade em si, o programa 

ajuda a quebrar paradigmas e estereótipos de um padrão de beleza estipulado pela 

sociedade. 

As pessoas são contratadas após o termino de um curso de quatro meses, com 

metodologia própria, que utiliza recursos visuais e concretos para melhor compreensão do 

treinamento e que está em constante aprimoramento. 

Nesse ano, das 33 pessoas que passaram pelo curso, 22 pessoas já foram contratadas. 

Durante o período de curso elas não são remuneradas. As aulas são presenciais uma vez 

porsemana no Centro de Formação da Alfaparf e desenvolvem tarefas e desafios em casa 

no demais dias da semana. Novas turmas são montadas a cada seis meses. 
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ALFAPARF 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição: Fotografia colorida, em plano médio e de perfil, de uma jovem de pele clara, 

com Síndrome de Down, com olhos grandes castanhos, sobrancelhas grossas, nariz 

afilado, lábios grossos e cabelos lisos castanhos, atuando em um salão de cabelereiros. 

Está com um secador de cabelos na mão direita, secando os cabelos de uma mulher 

sentada à sua frente. 

Para a Alfaparf, o que torna o projeto ainda mais inclusivo é o desenvolvimento em 

conjunto com as famílias, que são acompanhadas por meio de encontros em grupos com 

duas horas de duração. 

O objetivo é debater questões que  envolvem a empregabilidade e não questões 

individuais. 

Com isso, o protagonismo passa a ser desses novos trabalhadores e a troca entre os pais: 

ofertando e recebendo e recebendo informações, acolhida e novas  perspectivas 
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
C&C – APRENDIZAGEM 
 
No processo de inclusão e empregabilidade da C&C uma das grandes preocupações é 

avaliar as atividades e necessidades de cada cargo em conjunto com as condições gerais 

de acessibilidade. Assim, eles buscam os perfis e as deficiências mais indicadas para 

garantir a produtividade e o bom desempenho das funções. Segundo a empresa, essas 

medidas geram melhor desempenho e, desse modo, as pessoas se sentem mais 

motivadas e parte da empresa. 

Um passo além do programa de empregabilidade foi dado por meio da inclusão 

profissional de pessoas com deficiência intelectual pelo Programa de Aprendizagem, com 

capacitação focada no segmento de material de construção e acompanhamento 

especializado, sempre buscando o que cada pessoa tem de melhor. 

O programa de aprendizagem tem duração de 24 meses e as pessoas com deficiência 

intelectual são contratadas como Aprendizes, ocupando apenas a Cota de Aprendiz. 

Porém, o objetivo principal é a inclusão como funcionário efetivo. São três turmas já 

iniciadas, com 48 aprendizes. Destes oito já foram contratados e 40 continuam como 

aprendizes. 
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Depois de uma capacitação inicial de 80 horas, tem inicio a capacitação prática para 

atendimento ao cliente, direitos dos consumidores,conhecimentos sobre produtos, entre 

outros. Atualmente os aprendizes fazem a capacitação prática durante quatro 

dias da semana na Loja C&C, favorecendo sua inclusão no ambiente profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição: Fotografia colorida, em primeiro plano, de um jovem de pele clara, olhos 

pequenos, com um largo sorriso, bigode e barbicha ralos e cabelos castanhos bem curtos; 

usa camiseta branca de mangas curtas e jaleco azul royal. Segura uma peça cromada que 

assemelha-se a uma luminária ou abajur. 
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
 
EATON - CULTURA TRANSFORMADORA 

A Eaton criou uma área para gestão de leis de incentivo para administrar 

e captar projetos que se insiram na missão de inclusão da 

empresa. É modo de complementar as ações do Programa de Diversidade 

& Inclusão ao proporcionar ações para o desenvolvimento 

sociocultural, já que a arte e a cultura podem mudar conceitos e 

transformar a sociedade. Em conjunto, além de beneficiar a comunidade, 

essas ações promovem o engajamento dos funcionários. 

A Eaton se utiliza dos benefícios de incentivos fiscais e faz aportes 

mensais em projetos que visam a capacitação, inclusão e melhoria 

da qualidade de vida de pessoas com deficiência. São destaques 

entre os projetos incentivados: o que ministra aulas de Taekwondo 

para pessoas com Síndrome de Down pelo Instituto Olga Kós; aulas 

de dança para cadeirantes no Dance Ability; o projeto Igual Diferente 

voltado para surdos, no MAM-SP; Corrida e Caminhada pela 

Inclusão com a participação da APAE de Valinhos, entre outros. 
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Aproximadamente 100 pessoas com deficiência já foram diretamente beneficiadas pelos 

recursos investidos pela Eaton e cerca de 80 mil pessoas participaram das atividades 

promovidas pelos projetos. 

 

Para a empresa, além da ação social, o fortalecimento da sua imagem perante a 

comunidade e seus funcionários. 

 
 
 
 
 

EATON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição: Fotografia colorida, em plano médio e de perfil de um home cego, de pele 

clara, de cabelos pretos curtos, grandes entradas na testa; usa camisa de mangas 

compridas de listras brancas e azuis e óculos de lentes transparentes. Ele está sentado 

com a bengala à sua frente. Ao fundo, a imagem desfocada de um homem em pé, falando 

ao microfone.  
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
 
EINSTEIN - GENTE EFICIENTE 
 
O Hospital Albert Einstein criou o programa Gente Eficiente, em 2005, visando ampliar a 

capacitação de pessoas com deficiência para contratação. Para a direção da empresa, o 

programa coloca em prática valores fundamentais de autonomia e profissionalismo, 

além de oferecer a oportunidade de inclusão profissional. 

O Programa Gente Eficiente conta com duas frentes de capacitação por pessoas com 

deficiência: a conclusão do ensino médio e o curso de rotinas administrativas. Ao final da 

formação, os alunos podem se candidatar para as vagas do Einstein ou buscar outras 

oportunidades no mercado. Em 2013, 68 pessoas concluíram o curso de rotinas 

administrativas e participaram de processos seletivos para trabalhar no hospital. Desde 

2009, foram formadas 48 pessoas no ensino médio e dezoito estão incluídos na empresa. 

Nesse ano, mais 21 alunos serão inseridos em áreas internas do Einstein. 

Para o curso de rotinas administrativas são disponibilizadas 120 vagas ao longo do ano, 

para três turmas, e as aulas são ministradas pelos professores da escola técnica do 

Einstein nas próprias unidades de ensino do hospital. 
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Em 2008, teve inicio as turmas de ensino médico com parceria de uma escola de ensino 

médio para jovens e adultos. 

O curso tem duração de 18 meses e as aulas são ministradas por professores que buscam 

estabelecer relações entre o conhecimento formal das disciplinas, a experiência de vida 

dos alunos e  cultura do Einstein, contando com intérprete de Libras para quem necessita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINSTEIN 

 
 
 
 
 
 
Descrição: Fotografia colorida de 14 pessoas lado a lado, sorrindo, na cerimônia de 

formatura. Seis homens, um deles cadeirante, e oito mulheres, trajando beca preta, faixa 

de cetim azul royal na cintura e jabô branco no peito, exceto uma das mulheres, que está 

no centro, usando vestido azul de alças largas azul royal; dois deles estão com o capelo 

(chapéu quadrado com pingente) na cabeça, os outros seguram o capelo nas mãos.  
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
NATURA - TECNOLOGIA ASSISTIVA 
NA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO 
 
A Natura investiu na tecnologia para possibilitar que seu Centro de Distribuição (CD) fosse 

mais eficiente, inclusivo e produtivo. Valores ambientais como redução da energia, água e 

emissão de carbono foram avaliados. Para criar um ambiente inclusivo, a inspiração foi o 

modelo da empresa norte americana Walgreens como caminho para a diversidade. Por 

fim, o valor econômico para atender mais pedidos, no menor tempo com menor custo. 

As possibilidades de inclusão dentro do CD foram ampliadas e o resultado 

foi a contratação de 62 colaboradores com algum tipo de deficiência, que representam 

16% de todos os funcionários. São 35 pessoas com deficiência auditiva, 22 com deficiência 

intelectual, duas com deficiência visual, duas com deficiência física e um autista. 

As tecnologias assistivas que permitiram essa empregabilidade foram desenvolvidas 

especificamente sob demanda da Natura para que a separação e a organização de 

produtos, fossem acessíveis a todos. 
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O objetivo da empresa é chegar ao modelo da empresa norte americana Walgreens, 

que tem um centro de distribuição com 40% de pessoas com deficiência incluídas e é um 

dos CDs mais produtivos da empresa. 

Parcerias foram desenvolvidas com a Schaffer, empresa austriaca para elaboração e 

desenvolvimento das tecnologias, para atender as necessidades especificas da Natura 

visando a inclusão, como as telas acessíveis e a plataforma elevatória para cadeirantes. A 

APAE-SP revisou as telas sob a ótica da deficiência intelectual. Desse modo, os postos 

adaptados para cadeirantes contam com sistema de elevação e controle de altura na área 

de conferencia. 

A tecnologia de luzes foi planejada em ordem crescente e não com o acendimento de 

todas e uma vez para facilitar a cognição para pessoas com deficiência intelectual. As telas 

são intuitivas e contam com figuras para a conferência no lugar de telas pretas com 

códigos brancos, o que permite maior inclusão cognitiva e também para baixa visão. 

As luzes no A-frame tornam a atividade 

mais intuitiva e a sinalização das linhas com nomes (frutas, flores, etc..) e sinalização 

ubstituindo números e códigos também são intuitivas. Todos os termos técnicos foram 

traduzidos em Libras. 

Essa preocupação vai ao encontro da cultura da empresa que valoriza a diversidade e 

possa ser implementada em todos os níveis. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NATURA 
Descrição: Fotografia colorida do interior de um amplo galpão, o Centro de Distribuição da 

Natura, com vários maquinários, onde pessoas executam seus trabalhos em frente a telas 

acessíveis. 
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Descrição: Logomarca do Prêmio MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA, 
composta por desenho estilizado amarelo de uma pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos 
voltados para cima, dentro de círculo contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. O 
título escrito em letras brancas e amarelas está dentro de uma faixa cor de cinza no lado direito. Do lado 
esquerdo, retângulo laranja. 

 
POR QUE SE ENGAJAR? 
FAZER PARTE ? 
 

 “Aqui, nesta empresa, eu me sinto seguro e independente, diferente de quando estou na 

rua”. 

 

A declaração acima, dada por um profissional cego à equipe do I Prêmio As Melhores 

Empresas para Trabalhadores com Deficiência, traz um significado especial. 

Simboliza um pouco da maravilhosa experiência que este projeto proporcionou ao 

identificarmos e conhecermos a fundo as melhores empresas para as pessoas com 

deficiência trabalharem. 

 
EMPRESAS PARTICIPANTES 
 
ABB - Asea Brown Boveri 
Acciona Infraestructuras 
Alfaparf Group 
AME 
ACSP 
Atento Brasil 
Avon 
Banco do Brasil 
BicBanco 
Brasil Kirin 
C&C Casa e Construção 
Citibank Brasil 
Constran Construções 
CPqD 
D.E Master Blenders 1753 
Deloitte 
Dow Brasil 
Eaton 
Eaton Valinhos 
Elevadores Atlas Schindler 
Engeform ConstruçõeS 
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EY - Ernst & Young 

Ferrovia Centro Altântica 

GloriaMundi 

Hospital Albert Einstein 

IBM 

IFF 

Itaú Unibanco S.A. 

iTrade Marketing Intelligence 

JLL 

Johnson & Johnson JSL 

Magazine Luiza 

Man Latin America 

Monsanto do Brasil 

Nardini Agroindustrial 

Natura 

Navistar Mercosul 

Novartis Biociências 

Odebrecht Infra Estrutura 

Odebrecht Realizações Imobiliárias 

Pirelli Pneus 

Prodam 

PwC Brasil 

Renova Energia 

Sebrae-SP 

Senac 

Serasa Experian 

Techint Engenhari 

Tokio Marine Seguradora 

TOTVS 

Transportes Bertolini 

Unimed Paulistana 

WTORRE 

Zurich Seguros 
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DIVULGAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO PRÊMIO 

 
54 
Descrição:  O cartaz do 2º Prêmio, com fundo em dois tons de amarelo, com faixas que 
saem do centro para as extremidades, é ilustrado pelo desenho estilizado amarelo de uma 
pessoa em cadeira de rodas com os braços abertos voltados para cima, dentro de círculo 
contornado de amarelo. No fundo do círculo, a silhueta de prédios. Na parte superior o 
título: 2º PRÊMIO AS MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHADORES COM 
DEFICIÊNCIA, escrito em letras marrons. Na parte de baixo, a frase: MOSTRE COMO 
FAZ! O TALENTO DO EMPREENDEDOR QUE INCLUI AS DIFERENÇAS NÃO PODE 
FICAR ESCONDIDO, TEM QUE SER PREMIADO. www.premiotcd.org.br  
 

http://www.premiotcd.org.br/


 
 

55 
 

www.premiometcd.org.brO INSTITUCION

 
Descrição: A contra-capa da cartilha com fundo em vários tons de amarelo traz as 
logomarcas dos realizadores: FIPE e Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 
Governo do Estado de São Paulo; e apoiadores: ISOCIAL, Instituto Ethos, ABRH-
NACIONAL, FECOMERCIO, AMCHAM BRASIL, Instituto Sócio-Cultural Brasil-Alemanha, 
AHK Câmara Brasil Alemanha e FEBRABAN. 


