SEDESE - 2018

PRÊMIO EMPRESA INCLUSIVA

COMISSÃO JULGADORA
MAISE MARTON DE
CARTILHO
Gerente geral de
Desenvolvimento Humano e Organização no Sesc-MG, possui uma trajetória consolidada em Gestão
de Recursos Humanos,
com ampla vivência em todos os subsistemas de
RH Atração e Seleção; Treinamento e Desenvolvimento Humano e Organizacional; Remuneração
e Benefícios; Administração de Pessoal; Relações
Trabalhistas e Segurança e Medicina do trabalho.
Atuação anterior na área de Recursos Humanos
e em Gestão em empresa multinacional e grande
porte no segmento automobilístico, alimentício e
serviços. Graduada em Psicologia pela Universidade Fumec, com especialização em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela FIA-USP, e em
Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral.

OSWALDO FERREIRA BARBOSA JUNIOR
CEO da Startup IMGI – Índice de
Maturidade em Gestão Inclusiva, consultor
e professor universitário em gestão de projetos e negócios sociais. É
presidente da Associação Nacional do Emprego
Apoiado (ANEA) e Diretor Financeiro da Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado. Doutor em Administração pela PUC
Minas. É mestre em Administração Pública pela
Fundação João Pinheiro. Especialista em Gestão e Elaboração de Projetos Internacionais com
ênfase no Terceiro Setor e Contador pela PUC
Minas. É certificado na metodologia PMD PRO.
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ROSANA BASTOS
– SECRETÁRIA EXECUTIVA DO PRÊMIO
EMPRESA
INCLUSIVA PARA
TRABALHADORES
COM DEFICIÊNCIA
Bacharel em Letras pelo Centro Universitário de Belo Horizonte e Tradutora Intérprete
pela Escola de Tradutores e Intérpretes de Minas
Gerais. Durante muitos anos foi atleta de basquete
em cadeira de rodas e integrou a seleção brasileira
na Paralimpíadas de Atlanta/96. Pelo Governo de
Minas ocupou a Diretoria de Planos e Programas
da Coordenadoria Estadual de Apoio e Assistência
à Pessoa com Deficiência (Caade) e foi também diretora de Desenvolvimento do Paradesporto pela
Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude
(SEEJ). Atualmente exerce a função de assessora para Inclusão na Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social e é Conselheira
Estadual no Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos das Pessoas com Deficiência (Conped).

MARISE DRUMOND
Atua há 27 anos
em empresas nacionais
e multinacionais, como
Coca Cola Femsa, Epa
Supermercados e Sistema S, em todos os subsistemas de gestão de
pessoas.
Consultora
em desenvolvimento organizacional, Gestão de
mudanças e Coaching. Especialista em gestão
estratégica empresarial e MBA em Gestão de
pessoas. Graduada em Serviço Social, com certificação internacional em Gestão de Mudanças.
É diretora de Gestão ABRH MG 2016 - 2018.

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS VENCEDORES

1º LUGAR - FELIPE BARROS SILVA
O estudante de Tecnologia da Informação
da PUC-Minas, Felipe Barros Silva teve, na limitação da surdez, a motivação para criar, há um ano
e quatro meses, a Signumweb, uma plataforma de
videoconferência que oferece intérpretes on-line,
em tempo real, para intermediar a comunicação.
Ele descreve um dia a dia de superações
diante da realidade vivenciada pelas pessoas surdas. “Sempre enfrentei a barreira de comunicação,
pois tenho dificuldades com o português. Na escola, em bancos, médicos, justiça, lojas, por onde vou,
tenho dificuldade de me comunicar, assim como
os demais surdos. Percebo que as empresas perdem clientes por não promoverem essa acessibilidade e também apresentam dificuldades para a
comunicação com os empregados surdos”, afirma.
Felipe conta que trabalhou anteriormente em um grupo empresarial, de onde saiu
para criar a própria empresa de base tecnológica com o objetivo de solucionar a barreira de comunicação que existe entre surdos e ouvintes.
Para desenvolver o empreendimento, se deparou com muitos desafios e teve que superá-los.

“Para interagir com colegas e com mentores que me auxiliavam, necessitava de intérpretes
de libras. Também precisei vencer etapas, provando que minha limitação é auditiva e que a surdez
não me incapacita para as demais atividades”.
Ele também explica que sempre necessita de apoio para entender e preencher formulários e que, para a inscrição ao prêmio, precisou da ajuda de um revisor de texto, para que a
sua redação não ficasse na estrutura de libras.
“Existem leis que obrigam as empresas a promoverem acessibilidade comunicativa, mas
não é cumprida nem fiscalizada”, afirma Felipe.
O estudante empreendedor acredita que
sua condição de deficiência impacta sua maneira
de atuar e empreender no mercado de trabalho.
“Quando apresento a solução, sempre provoco
uma certa comoção, pois apresento em libras e
personifico a dor. Geralmente causa certo impacto e consigo convencer da necessidade de promover acessibilidade comunicativa”, enfatiza.
Felipe revela que não vai parar por aí
e que está desenvolvendo outras funcionalidades para a plataforma, para contemplar também
surdos não usuários de libras, de todo o país.

“Meu desejo é que as empresas brasileiras promovam a verdadeira inclusão
social do surdo usuário de
Libras, oferecendo intérpretes virtuais por meio da
plataforma Signumweb”.
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