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Realização: Apoio:
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• Pacto Global
• Relatórios
• Gestão Integrada
• Parcerias Institucionais

• Esportes 
• Apoio a ONGs
• Capacitação

• Green Building
• Eventos

• Negócios Sociais com 
Padrões GS1

• Prêmio Automação

Governança Ambiental Econômico Social
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Ação interna: contratação de 
colaboradores portadores de 
deficiência física e intelectual

Início em 2001



Como apoiar associados e 
parceiros da GS1 na inclusão 
social de PCDs no seu quadro de 
colaboradores?
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Encontrar PCDs capacitados e 
aptos para o mercado de trabalho

Desafios:



2003
Início Cursos de Capacitação para 
pessoas com deficiência intelectual

2005 
Parceria com a ABRAS - Escola 
Nacional de Supermercados
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Curso de Práticas Administrativas

Curso de Práticas no Varejo



Alguns Resultados:

41 turmas formadas 

482 pessoas qualificadas

80% entraram no mercado de trabalho 

10% estagiaram na GS1 Brasil
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Impacto para o mercado

• Contratação de profissionais maduros

• Promoção de produtividade

• Melhoria da imagem da empresa

• Conhecimento de exemplos de superação

• Aperfeiçoamento no processo de contratação

• Aprendizagem humanística para os funcionários

• Estímulo à cooperação

Fonte: www.metadados.com.br

http://www.metadados.com.br/
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• Organização não 
governamental sem fins 
lucrativos

• Há 39 anos capacita 
pessoas com deficiência 
intelectual

• Apoia empresas no 
cumprimento da legislação

• Indica profissionais 
qualificados



Oferecer programas socioeducativos e 
profissionalizantes para jovens e adultos com 
deficiência intelectual, contribuindo para seu 
desenvolvimento, autonomia e inclusão social.
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Comprometimento | União | 
Respeito às diferenças |Ética e transparência

Ser reconhecida como agente transformador 
na educação e inclusão de pessoas com 
deficiência intelectual na sociedade.



Objetivo 
dos Cursos de Capacitação
Capacitar a pessoa com deficiência 
intelectual a adquirir as 
competências básicas necessárias 
para o ingresso no mundo do 
trabalho, favorecendo sua 
independência pessoal e o exercício 
da cidadania.
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• Duração: 240 horas (3 meses)

• Gratuitos, incluso material, 
apostilas e lanche
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Os Cursos de Capacitação

• Práticas Administrativas

• Práticas do Varejo: Supermercados, 
Farmácias, Lojas, Hospitais

• Comportamento e Postura no Trabalho

• Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho
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Perfil do candidato para os cursos

• Pessoa com deficiência intelectual
leve e moderada

• Maior de 18 anos

• Alfabetizado

• Condições de independência pessoal

• Maturidade para o trabalho



Curso de Práticas 
Administrativas

• Serviços internos de 
escritório

• Auxiliar de almoxarifado

• Atendimento telefônico

• Recepção
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Curso: Práticas do Varejo 
(Supermercados, Farmácias, Lojas)

• Empacotador de 
mercadorias

• Atendimento ao Cliente

• Repositor de mercadorias

• Embalador

• Perdas e danos
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Material Didático

• Apostilado, elaborado pela 
equipe técnica da Nova Projeto

• Adaptado do material da Escola 
Nacional de Supermercado
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Curso: Comportamento e Postura no Trabalho

• Ambiente de trabalho: 
regras, lealdade, credibilidade

• Etiqueta e postura no trabalho
• Cooperação e boa vontade

• Responsabilidades
• Pontualidade

• Cuidado com a imagem
• Hierarquia

• Comunicação



Inclusão social no mercado de trabalho

Curso: Higiene e Saúde

• Noções de qualidade de vida e saúde: 
alimentação, lazer, descanso, atividade física

• Conceitos básicos de saúde e doença 
• Tipos de doenças prevenção

• Noções de higiene:
oCuidados pessoais e com uniforme

oUtensílios, equipamentos e instalação
oLimpeza, lavagem e desinfecção



Curso: Segurança no Trabalho

• Causa e prevenção de acidente de trabalho: 
ato inseguro e condições inseguras
• Tipos de acidente de trabalho: 

local de trabalho, no trajeto, fora do local de trabalho
• Equipamento de Proteção Individual (EPI)

• Risco Ambiental
• Ergonomia

• Primeiros Socorros: princípios básicos
• Dicas de prevenção: rede elétrica, cozinha, trabalho, carro, casa
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O preparo para o trabalho é fundamental 
para a permanência no emprego ;)
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Orientação Profissional

• Orientação às famílias e candidatos
• Apresentação dos cursos
• Aspectos Legais
• Documentos
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Onde os 
nossos 
profissionais 
fazem a 
diferença:
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Como podemos 
ajudar sua 

empresa a fazer 
a diferença
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Treinamentos in-company
• Comportamento e postura de trabalho
• Higiene, saúde e segurança no trabalho
• Práticas no varejo
• Atendimento ao cliente
• Elaboração de cursos customizados 

para empresas

Recrutamento
• Análise da vaga e do perfil 

do candidato para a função 
disponível

• Orientação do profissional 
durante o período de 
experiência

Mentoria
• Acompanhamento e treinamento de tutores e profissionais contratados
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• O profissional é contratado 
pela empresa

• Participa de treinamento 
customizado na Nova Projeto

• Encaminhado para trabalhar 
na rede de lojas

Parceria Drogaria São Paulo
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Resultados

Para a pessoa com deficiência:

• Tornam-se mais qualificados

• Mais seguros porque sabem 
que são capazes

• Percebem que podem ser 
independentes
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Para as famílias:

• Têm mais segurança com a 
independência dos filhos

• Contam com ajuda 
financeira

Resultados



Para o empregador:

• Recebem o candidato mais 
preparado

• Podem contar com o apoio da 
Instituição que oferece o 
programa
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Resultados
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Resultados

Para a sociedade:

A pessoa com deficiência 
empregada participa da 
economia do país 
produzindo e consumindo



Inclusão social no mercado de trabalho

Frederico Bellini Coelho

Gerente de Marketing e Sustentabilidade

(11) 3068 6257

frederico.coelho@gs1br.org

www.gs1br.org

Monica Wahlbuhl

Diretora Executiva

(11) 5505-8929

contato@novaprojeto.com.br

www.novaprojeto.com.br
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