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ORIF:

Integração vocacional e treinamento

ao mais alto nível
Nos últimos 70 anos a missão da Orif, a organização franco-suíça para
a integração e treinamento (Organisation romande d’intégration et
formation) tem sido o treinamento e integração sócio-ocupacional de
pessoas com deficiências ou passando por dificuldades.

Orif Delémont
Rue St-Maurice 7
CH - 2800 Delémont
Tel. 058 300 17 11
Fax 058 300 17 99
www.orif.ch
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Ela estabelece e gerencia estruturas adequadas e
desenvolve medidas que promovam a integração
sócio-ocupacional de seus beneficiários e implementa as medidas com as quais foram encarregadas
pelos seus agentes. Com 11 localizações na região
francófona da Suíça, a Orif está buscando a reintegração e integração das pessoas-alvo todos os dias,
oferecendo-lhes medidas de reabilitação vocacional
individualizadas, adaptadas a cada situação pessoal
individual. A Orif é regulamentada principalmente
pelos serviços de seguro de invalidez dos cantões
suíços (OAI), que a incumbe com os seus segurados,
com o objetivo de construir um projeto profissional
significativo e promissor para sua integração na
economia livre e, portanto, para a educação dos
segurados, proporcionando-lhes novas habilidades no
término da sua formação profissional. Nas suas instalações na região suíça do Jura - a área industrial de
Delémont, para ser mais exato - a Orif tem 7 departamentos, incluindo uma oficina mecânica muito bem
equipada. Entre outros, a oficina possui dois tornos
de tipo suíço da Tornos. Lá, encontramos uma equipe
extraordinária.

Orif – um único objetivo :
a integração e os humanos
A Orif é uma organização sem fins lucrativos, estabelecida em 1948 pelo professor Placide Nicod. Ela treina
mais de 2000 indivíduos por ano, permitindo-lhes
realizar seu plano de reabilitação em conformidade
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A Orif tem uma oficina de torneamento extremamente bem equipada.

Professor e aprendizes : a máquina SwissNano, na qual os aprendizes
são especialmente ensinados na fresagem de engrenagens.

com os requisitos da economia e em parceria com as
empresas. Por quase 70 anos, as instalações da Orif
têm orientado e capacitado pessoas reabilitadas, integrando-as na economia e no mercado de trabalho. A
Orif marca a sua presença em toda a parte francófona da Suíça e emprega uma equipe altamente especializada de mais de 450 profissionais ; a organização
oferece mais de 60 cursos de treinamento certificado
diferentes nos setores primário, secundário e terciário
da economia. O sucesso de seus aprendizes é obtido
quando é alcançada uma integração sustentável no
primeiro mercado de trabalho.

profissional. “Nós começamos sempre com uma conversa com a pessoa interessada, para descobrir seus
recursos, motivações, necessidades e expectativas. O
nosso objetivo é realizar uma reintegração real e sustentável.” Após a avaliação de capacidades, a Orif está
habilitada a oferecer treinamento adequado à deficiência de saúde de cada indivíduo. Naturalmente, a
Orif em Delémont se concentrou nos campos profissionais e industriais típicos desta região, que são
a base da sua reputação : relojoaria e engenharia de
alta precisão.
As instalações em Delémont oferecem principalmente treinamento certificado nos seguintes campos :
relojoaria, engenharia de alta precisão, produção em
centros de usinagem CNC, torneamento convencional e CNC, fresagem de engrenagens, polimerização e
controle de qualidade, polimento convencional e CNC
(relojoaria), tecnologia de gravação a laser e tecnologias de impressão 3D.
Bem estabelecida dentro da estrutura econômica da
região, a Orif beneficia de excelentes relacionamentos
com as empresas regionais e, portanto, é capaz de
propor e posicionar os beneficiários de seus serviços.

Um centro correspondendo aos requerimentos
específicos das montanhas suíças do Jura
Para cumprir sua missão, a Orif confia em ferramentas de alto desempenho e criatividade ; tendo
a integração em mente, a organização investe em
novas tecnologias e está preparada para enfrentar
novos desafios para alcançar o sucesso sócio-vocacional dos indivíduos que fazem uso de seus serviços.
As instalações em Delémont foram inauguradas em
2001 e atualmente se encontram sob a liderança de
Mario Kucman e sua equipe executiva, lá são oferecidos cursos de treinamento em linha com os recursos
humanos exigidos pelas empresas nas montanhas
suíças do Jura. Para isso, a Orif implementa serviços
individualizados de acordo com as necessidades e
capacidades específicas de cada pessoa atendida.
“Cada pessoa é diferente,” revela André Merz,
professor sócio-vocacional encarregado da equipe
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De acordo com o gerente das instalações, o objetivo
e os conceitos da dupla de centro/empresa permitem que a Orif atenda melhor a busca dos empregadores por funcionários qualificados : “Os nossos
especialistas acompanham o indivíduo colocado em
uma empresa de forma regular e também apoiam
a empresa em questão durante a fase de estágio. As
PMEs da região do Jura com as quais temos uma
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“Uma reabilitação profissional bem-sucedida
significa orientação e
treinamento adaptado à
competência individual
e às suas limitações
funcionais. É assim que
os beneficiários qualificados encontrarão seu
lugar de volta na economia livre”
relação de parceria apreciam o fato de que somos
capazes de propor pessoal treinado, qualificado e
motivado,” explica Mario Kucman.

Excelente taxa de reintegração
Desde a sua criação, a instalação em Delémont
organizou mais de 600 estágios e programas de
treinamento prático em quase 300 empresas, com
uma excelente taxa de reintegração para formados e
treinados. No final do treinamento, 9 de cada 10 pessoas assinaram um contrato de trabalho. André Merz
explica : “O nosso objetivo é claro : visamos a reintegração do indivíduo no mercado de trabalho. Além
disso, é muito importante supervisionar a pessoa em
questão, para encontrar a solução ideal a partir de
uma perspectiva onde todos saem ganhando”. Mario
Kucman continua : “Uma reabilitação profissional
bem-sucedida significa orientação e treinamento
adaptado à competência individual e às suas
limitações funcionais. É assim que os beneficiários
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Equipe extensiva de gerenciamento (EDE) do centro Orif em Delémont.

qualificados encontrarão seu lugar de volta na economia livre. A integração vocacional é a coroação do
compromisso das pessoas em seus esforços, dos agentes em seu objetivo de reabilitação e dos funcionários
da Orif em sua missão. Gostaríamos de expressar a
nossa gratidão aos empregadores que confiam em
nós e que podem contar conosco e com as pessoas
que propomos”.

Um inventário de máquinas adaptado
aos requisitos do mercado
Tendo em mente os cursos de formação oferecidos, o
centro de treinamento Orif em Delémont está equipado com inúmeras máquinas de última geração que
são representativas das máquinas frequentemente
usadas nessa região. O departamento de torneamento de barras engloba duas máquinas Tornos tipo
cam, bem como duas máquinas CNC Tornos (uma
Delta 20 e uma SwissNano) ; com essas máquinas, a
Orif capacita alguns de seus beneficiários a voltarem
a entrar com sucesso na vida profissional, mas isso
não é tudo. As máquinas Tornos também são usadas
para produzir peças para fins de treinamento. Para
apoiar a reintegração de pessoas que trabalham com
a Orif, é importante que os gerentes do centro se certifiquem de que o trabalho realizado é tão concreto e
realista quanto possível. Para este fim, as máquinas
estão produzindo no local em uma oficina de treinamento que abrange uma área de 200 m2. Isso permite
que as pessoas também exerçam o monitoramento
da produção nas máquinas.
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máquinas que seja representativo das máquinas que
podem ser encontradas nesta região”. Isso também
mostra a filosofia da Orif : fazer todos os esforços
para facilitar uma reintegração profissional rápida,
pragmática, mas também eficiente. Tendo em vista o
seu sucesso na região, a SwissNano é a máquina ideal
para enfrentar esse grande desafio. Desde o início,
os dados de desempenho desta pequena máquina
realmente provaram que ela é altamente apreciada
pelas empresas regionais para a produção de vários
componentes para as indústrias de relojoaria ou de
conectores.
Os professores sócio-vocacionais deste campo são
profissionais industriais experientes, devidamente
qualificados para garantir um treinamento contínuo.
Da mesma forma como para qualquer outro ofício
de seu escopo de serviços, a Orif oferece programas e
certificações de treinamento teóricos e práticos, reconhecidos pelas autoridades competentes.

A Orif fabrica inúmeros produtos, como esse
relógio Orif para empresas ou indivíduos.

SwissNano ? Uma aquisição inteligente
A máquina SwissNano complementa maravilhosamente o inventário de máquinas CNC e de de tipo
cam da Tornos, instaladas na oficina de torneamento
de barras do centro Orif em Delémont.
A última máquina comprada é a pequena máquina
SwissNano. Esta máquina permite à equipe polir seu
conhecimento de operações de fresagem de engrenagem em tornos de tipo suíço. A presença da máquina
também reflete o seu sucesso. André Merz explica :
“Estamos interessados em ter um inventário de
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Por ocasião da exposição Siams em Moutier, a Orif
celebrará 70 anos ao serviço dos humanos em 19 de
abril de 2018, e organizará um painel de discussão
especial sobre o tema “Qual é a posição das pessoas
que enfrentam dificuldades na economia 4.0 ?” Os participantes desse painel de discussão serão gerentes de
negócios, gerentes dos serviços cantonais de seguro
de invalidez, membros dos parlamentos cantonais e
especialistas em integração. Para todos os parceiros
socioeconômicos e gerentes de negócios, esta será
uma oportunidade de reforçar o apoio à nobre missão
da Orif e das pessoas envolvidas em um processo que
trará novas capacidades profissionais em benefício
dos empregadores. Podemos dizer que este é um
evento que recomendamos com entusiasmo.
A propósito, a Orif está sempre em busca de parcerias e ofertas concretas para seus beneficiários. Será
um prazer encorajá-lo a entrar em contato com esta
equipe dinâmica.
orif.ch

