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JTI promove diversidade e inclusão
Empresa realiza 
programas de 
desenvolvimento 
profissional para 
Pessoas com 
Deficiência

Diversidade e inclusão fazem parte da cultura da empresa

RESPEITO

Em 2019, a Lei de Co-
tas para Pessoas com 
Deficiência completou 

28 anos. Segundo o Relató-
rio Anual de Informações 
Sociais (RAIS), da Secretaria 
do Trabalho, vinculada ao 
Ministério da Economia, en-
tre 2010 e 2017 o percentual 
de trabalhadores com este 
perfil aumentou de 0,69% 
para 0,95%. Os desafios para 
transpor a obrigatoriedade 
das cotas ainda são grandes, 
mas existem empresas agindo 
para trazer à tona o papel de 
representatividade e valoriza-
ção dos trabalhadores, inde-
pendente da força de uma lei. 

DIVULGAÇÃO

Uma delas é a Japan Tobacco 
Internacional (JTI), em Santa 
Cruz do Sul.

A empresa acredita que a 
união de pessoas com perfis 
diferentes, visões de mundo, 
origens e culturas diversas 
aumenta a probabilidade de 
desenvolver soluções melho-
res no ambiente corporativo. 
Temas como equidade de gê-
nero, etnia, orientação sexual 
e diferentes formas de tra-
balho, além do debate sobre 
inúmeras maneiras de pensar 
e agir, fazem parte do dia a dia 
na organização. O Multiplica-
ção, programa realizado em 
parceria com Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Indus-
trial (Senai), é um exemplo de 
como isso funciona na prática. 
A empresa oferece, além da 
oportunidade de emprego 
para pessoas com deficiência 
(PcDs), formação profissional. 

O programa tem dura-
ção de 18 meses e é voltado 

para três áreas: Mecânico de 
Manutenção de Máquinas 
Industriais; Eletricista Indus-
trial e Instrumentista Indus-
trial (Automação). As aulas 
teóricas serão ministradas 
pelo Senai, e as práticas são 
realizadas pela JTI. O curso 
está com inscrições abertas 
até 8 de setembro. Tem como 
objetivo, além da capacitação, 
oportunizar que as pessoas 
descubram em qual área dese-
jam atuar e possam ingressar 
no mercado de trabalho.

O Multiplicação é a iniciati-
va mais recente desenvolvida 
pelo setor de Pessoas e Cultu-
ra, o RH da JTI, e conta com 
o apoio do Comitê de Diver-
sidade e Inclusão, criado em 
2015 em Santa Cruz do Sul. 
Pioneiro entre as unidades da 
empresa no mundo, o Comitê 
é formado por 10 colaborado-
res de áreas diversas, que são 
voluntários. O grupo propõe 
rodas de conversa, palestras 

e campanhas internas, apoia 
e ajuda a promover os cursos 
de formação.

Para Othon de Castro e 
Luísa Kannenberg, membros 
do Comitê de Diversidade e 
Inclusão, as diferenças tornam 
o trabalho em grupo mais 
significativo e aumentam a 
probabilidade de se desen-
volver soluções melhores e 
mais simples para desafios 

complexos. Ele comenta que 
a inclusão é o fator essencial 
para a preservação da diversi-
dade no ambiente de trabalho. 
“É importante olhar para as 
pessoas, olhar além das tare-
fas que devem ser cumpridas 
para a empresa funcionar 
e saber que todo mundo se 
sente bem, está incluso, que 
há espaço para todos”, com-
plementa a colega. 


