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O quadro a seguir, adaptado de Bellver, faz um contraponto sobre diversos aspectos do 
emprego apoiado, a fim de que melhor compreendamos seu processo e não o confundamos 
com outras práticas:

Emprego
Apoiado?

O que é 

O Emprego Apoiado é uma metodologia de 
inclusão que nasceu nos anos 1970 nos 
Estados Unidos. No final dos anos 1980 o 
modelo foi transferido da América para a 
Europa e, a partir de definições adotadas 
em países como Espanha, Portugal, 
Inglaterra, Canadá e Escócia, podemos 
afirmar que o Emprego Apoiado se baseia 
em quatro principais características:

1. Colocação no mercado competitivo de 
trabalho em ambientes inclusivos.

2. Atendimento prioritário para pessoas 
com incapacidade mais significativa.

3. Disponibilização de apoios contínuos que 
garantam acesso, retenção e 
desenvolvimento no trabalho.

4. Atendimento individualizado, respeitando 
as escolhas e promovendo a participação.

Podemos dizer então que o Emprego 
Apoiado (do inglês Supported Employment
e do espanhol Empleo com Apoyo) é uma 
metodologia que tem por objetivo a inclusão 
profissional de pessoas em situação de 
incapacidade mais significativa (que no 
nosso caso é a deficiência intelectual), 
respeitando e reconhecendo suas escolhas, 
interesses, pontos fortes e necessidades de 
apoio. 2



O quadro a seguir, adaptado de Bellver, faz um contraponto sobre diversos aspectos do 
emprego apoiado, a fim de que melhor compreendamos seu processo e não o confundamos 
com outras práticas:

1. Colocação no mercado competitivo de 
trabalho em ambientes inclusivos.

2. Atendimento prioritário para pessoas 
com incapacidade mais significativa.

3. Disponibilização de apoios contínuos que 
garantam acesso, retenção e 
desenvolvimento no trabalho.

4. Atendimento individualizado, respeitando 
as escolhas e promovendo a participação.

Podemos dizer então que o Emprego 
Apoiado (do inglês Supported Employment
e do espanhol Empleo com Apoyo) é uma 
metodologia que tem por objetivo a inclusão 
profissional de pessoas em situação de 
incapacidade mais significativa (que no 
nosso caso é a deficiência intelectual), 
respeitando e reconhecendo suas escolhas, 
interesses, pontos fortes e necessidades de 
apoio.

Emprego Apoiado NÃO É... Emprego Apoiado É...

Trabalho remunerado na empresa, com contrato 
de trabalho, para pessoas com deficiência que 
necessitam de apoio e acompanhamento.

Um sistema de apoio individualizado que vai se 
retirando à medida que o trabalhador adquire 
autonomia.

Um conceito filosófico que, ao ser aplicado ao 
entorno, cria na prática a possibilidade de 
igualdade de oportunidades.

Uma tecnologia social que nasce precisamente 
para dar oportunidade de emprego a pessoas que 
historicamente não são consideradas aptas para 
trabalhar.

Uma agência de emprego que se dedica a 
buscar vagas com foco na deficiência da 
pessoa.

Um emprego em uma empresa comum com 
uma monitor sempre ao lado.

Apoio em centros ocupacionais e em centros 
especiais de emprego.

Seleção de melhores candidatos e reprovação 
daqueles que têm necessidade de apoio.

Primeiro formação e depois colocação.

Apoio escolhido e dirigido por profissionais.
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O quadro a seguir, adaptado de Rhodes e Valenta, seguindo a mesma linha de 
contraposição, faz um comparativo com os modelos convencionais, sobretudo 
com as chamadas oficinas protegidas:

Questão Paradigma tradicional Paradigma do 
emprego apoiado

Qual é o problema?
Falta de competências 

e motivação das pessoas.
Falta de apoios adequados.

Onde reside o problema? Nas pessoas. No sistema de inclusão.

Qual é a solução?
Avaliação, prescrição e 

treinamento em estruturas

especiais (oficinas).

Obtenção dos apoios 

necessários para o emprego

competitivo.

Quem decide? Os profissionais e técnicos.
As pessoas com o apoio

dos profissionais.
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Emprego
Apoiado?

Por que surgiu o

Por várias décadas, muitas pessoas 
com deficiência intelectual ou outras 
vulnerabilidades sociais foram 
atendidas em ambientes protegidos, 
principalmente nas chamadas oficinas 
de produção. 

Foi um modelo importante que, sem 
dúvida, teve seu valor. No entanto, 
estudos realizados posteriormente 
apontaram que, ao contrário do que se 
imaginava, quanto mais tempo de 
permanência nesses ambientes, menos 
chances de inclusão e menores 
probabilidades de acesso a empregos 
comuns, competitivos, essas pessoas 
tinham.
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Emprego
Apoiado?

Onde surgiu o

O Emprego Apoiado é um movimento que 
surgiu na década de 1970 nos Estados Unidos 
a partir de projetos de várias universidades 
como as de Washington, de Wisconsin, e do 
Oregon, entre outras. Ainda naquela década 
nasceu o State Supported Employment 
Services Program, um programa 
norte-americano para financiamento de 
projetos de emprego apoiado. Mais tarde, em 
1992, foi incorporado à lei americana, a 
Rehabilitation Act. 

Hoje, o Emprego Apoiado está presente em 
grande parte do mundo em países como 
Alemanha, Austrália, Canadá, Irlanda, 
Japão, Finlândia, Noruega, entre outros. 
Existem importantes associações como a 
World Association for Supported 
Employment (Wase), a Associação 
Portuguesa de Emprego Apoiado, a 
Associação Espanhola de Emprego Apoiado 
e, no Brasil, a Associação Nacional do 
Emprego Apoiado (Anea).
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Presunção de
empregabilidade

O Emprego Apoiado trás em si uma série 
de valores fundamentais, entre os quais o 
que chamamos de presunção de 
empregabilidade, ou seja, partimos do 
princípio de que todas as pessoas podem 
ser empregadas, desde que sejam 
oferecidos os apoios necessários para que 
isso ocorra. 

Diferentemente da visão mais 
convencional que vê erroneamente 
algumas pessoas como empregáveis e 

outra não, o Emprego Apoiado nos sugere até 
mesmo um novo modelo mental na forma 
como olhamos para as pessoas. 

Nunca devemos nos perguntar se elas podem 
ou não trabalhar e sim pressupor que elas 
podem. Desde que elas desejem trabalhar, 
devemos nos perguntar que tipos de apoio 
elas precisam para se desenvolver, serem 
colocadas no mercado, se manterem e 
crescerem no emprego. 7



Emprego
Apoiado

Valores do

Além da presunção de empregabilidade, 
a metodologia do Emprego Apoiado 
carrega consigo alguns valores que 
podem ser assim resumidos:

Emprego competitivo: pessoas com 
deficiência devem trabalhar nos mesmos 
lugares em que as demais pessoas 
trabalham.

Controle do serviço: elas devem fazer 
suas escolhas e ter algum controle do 
serviço de emprego apoiado.

Salário e benefícios adequados: salário 
e benefícios iguais aos das pessoas sem 
deficiência que realizam trabalhos 
semelhantes.

Foco na capacidade e habilidades: o 
foco deve estar nos pontos fortes, 
competências e interesses e não nas 
possíveis limitações.

1

2

3

4
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Emprego
Apoiado

Princípios do

O Emprego Apoiado tem alguns princípios
muito claros, conforme indicado abaixo:

Suportes individualizados e flexíveis: 
suportes variados, flexíveis quanto à 
intensidade e tempo, de forma a serem 
ajustados (customizados) de acordo com 
as necessidades e objetivos de cada 
pessoa.

Exclusão zero: eliminar critérios de 
elegibilidade que excluem a pessoa. 
Avaliações não devem diagnosticar para 
separar, mas oferecer parâmetros para 
que soluções sejam buscadas para todos.

Planejamento centrado na pessoa: a 
metodologia do Emprego Apoiado 
individualiza, olha para cada um, e não 
para uma descrição do diagnóstico geral 
porque se baseia na escolha da própria 
pessoa, valorizando sua 
autodeterminação e capacidade de 
assumir diferentes papéis na sociedade.

1

2

3

4

Empoderamento: a própria pessoa tem 
autodeterminação para fazer escolhas e 
tomar decisões.

Autonomia: privacidade e dignidade 
resultante da relação entre o nível de 
prontidão físico-social da pessoa e a 
realidade de determinado ambiente 
físico-social.

5

A presunção da empregabilidade, o foco 
nas capacidades e habilidades do 
participante e o princípio de que a pessoa 
deve estar no centro do processo são 
valores que permitem a construção de um 
projeto pedagógico flexível à necessidade 
da pessoa com deficiência intelectual.

Em sua maioria, os estudos dirigidos ao 
desenvolvimento de estratégias e 
metodologias de ensino dirigido à pessoa 
com deficiência intelectual trazem o 
conceito de que os conteúdos em aula 
devem ser trabalhados de forma concreta, 
correlacionando figuras e ferramentas 
audiovisuais a vivências e atividades 
cinestésicas que simulem o trabalho. 

Criar estratégias diferenciadas, que 
trabalhem o potencial de cada aluno 
individualmente, é essencial para que 
o aprendizado se dê de forma 
democrática e expressiva a todos.
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Projeto 
de vida

Pela metodologia do Emprego Apoiado, o projeto de inclusão 
profissional não pode ser visto de forma isolada, mas 
precisa estar articulado com o projeto de vida de cada um, 
que inclua aspectos culturais, habitacionais, educacionais, 
de lazer, sociais, entre outros, pois implica no fomento de sua 
participação na comunidade.

Fases do 
processo O processo do Emprego Apoiado pode ser 

resumido em três fases, conforme abaixo:

Perfil vocacional 
da pessoa:

Desenvolvimento 
de emprego:

Acompanhamento 
pós-colocação:

Processo de descoberta com 
ênfase nas competências e não 
nos déficits; centrado na pessoa 
e na busca de identificar os 
apoios que permitam maior  
funcionalidade e participação.

Centrado na pessoa ou na 
abertura da vaga, implica em 
análise da função, criação ou 
adaptação do emprego, análise 
das tarefas e estratégias de 
treinamento.

Trata-se da qualificação no local 
de trabalho para, segundo 
autores como Borja, de Portugal, 
promover o máximo de 
autonomia, diminuir os apoios 
artificiais e manter um bom 
desempenho nas tarefas.

1 2 3

A presunção da empregabilidade, o foco 
nas capacidades e habilidades do 
participante e o princípio de que a pessoa 
deve estar no centro do processo são 
valores que permitem a construção de um 
projeto pedagógico flexível à necessidade 
da pessoa com deficiência intelectual.

Em sua maioria, os estudos dirigidos ao 
desenvolvimento de estratégias e 
metodologias de ensino dirigido à pessoa 
com deficiência intelectual trazem o 
conceito de que os conteúdos em aula 
devem ser trabalhados de forma concreta, 
correlacionando figuras e ferramentas 
audiovisuais a vivências e atividades 
cinestésicas que simulem o trabalho. 

Criar estratégias diferenciadas, que 
trabalhem o potencial de cada aluno 
individualmente, é essencial para que 
o aprendizado se dê de forma 
democrática e expressiva a todos.
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O elemento chave de todo esse processo é 
quem exerce o papel de consultor ou técnico 
de Emprego Apoiado, profissional que pode 
advir de diversas áreas de formação, além, é 
claro, do agente principal que é a própria 
pessoa atendida. Esse profissional é quem se 
responsabiliza por ser o planificador de 
serviços, consultor no sentido de um papel 
orientativo, comercial, e a quem cabe a tarefa 
de encontrar as oportunidades de inclusão, 
técnico e amplo conhecedor de todos os 
recursos da comunidade. 

Em uma palavra o consultor de emprego 
apoiado é o responsável pela mediação, que 
é um componente absolutamente necessário 
nesse processo, já que, ao contrário do que 
comumente se acredita, os resultados não 
são obtidos por mágica, mas são 
consequências de ações técnicas bem 
planejadas.

Os tipos 
de apoio
Quando se fala da inclusão de pessoas 
com deficiência intelectual, o principal 
apoio é o humano, ou seja, pessoas que 
possam prover as garantias necessárias 
para que a pessoa com deficiência 
intelectual possa trabalhar. Mas outras 
formas de apoio também podem ser 
utilizadas como, por exemplo, suportes 
comunicacionais, formas de representar 
determinadas informações para aquelas 
pessoas que não conseguem ler.

A presunção da empregabilidade, o foco 
nas capacidades e habilidades do 
participante e o princípio de que a pessoa 
deve estar no centro do processo são 
valores que permitem a construção de um 
projeto pedagógico flexível à necessidade 
da pessoa com deficiência intelectual.

Em sua maioria, os estudos dirigidos ao 
desenvolvimento de estratégias e 
metodologias de ensino dirigido à pessoa 
com deficiência intelectual trazem o 
conceito de que os conteúdos em aula 
devem ser trabalhados de forma concreta, 
correlacionando figuras e ferramentas 
audiovisuais a vivências e atividades 
cinestésicas que simulem o trabalho. 

Criar estratégias diferenciadas, que 
trabalhem o potencial de cada aluno 
individualmente, é essencial para que 
o aprendizado se dê de forma 
democrática e expressiva a todos.
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O quadro a seguir 
apresenta uma 
classificação dos apoios 
que nos ajudam na 
compreensão do que 
estamos falando:

Classificação dos apoios no trabalho (Wehman y Bricout, 1999)

Apoios proporcionados 
por organizações

• Suporte do preparador laboral (serviço 
especializado).

• Estratégias compensatórias (para diminuir as 
diferenças entre a demanda do meio e capacidade da 
pessoa, como ajudas para memorizar os passos de 
uma tarefa.

• Tecnologia de assistência (desenvolvimento 
tecnológico e adaptações que permitem que a pessoa 
possa contribuir e participar da vida laboral em 
igualdade com os demais.

• Serviços de organizações especializadas (conselhos, 
serviços médicos, transporte especial ou reabilitação 
profissional).

Apoios proporcionados 
pelo mundo do trabalho

• Reestruturação do trabalho.

• Adaptação do posto de trabalho (modificação de 
tarefas do ambiente, etc.).

•  Apoio de colegas e empregadores (treinamento de 
tarefas e apoio).

•  Desenvolvimento de emprego (criação de emprego).

•  Programas da empresa (retorno ao trabalho, gestão 
da diversidade, treinamento, avaliação, prevenção, etc.).

A presunção da empregabilidade, o foco 
nas capacidades e habilidades do 
participante e o princípio de que a pessoa 
deve estar no centro do processo são 
valores que permitem a construção de um 
projeto pedagógico flexível à necessidade 
da pessoa com deficiência intelectual.

Em sua maioria, os estudos dirigidos ao 
desenvolvimento de estratégias e 
metodologias de ensino dirigido à pessoa 
com deficiência intelectual trazem o 
conceito de que os conteúdos em aula 
devem ser trabalhados de forma concreta, 
correlacionando figuras e ferramentas 
audiovisuais a vivências e atividades 
cinestésicas que simulem o trabalho. 

Criar estratégias diferenciadas, que 
trabalhem o potencial de cada aluno 
individualmente, é essencial para que 
o aprendizado se dê de forma 
democrática e expressiva a todos.
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Classificação dos apoios no trabalho (Wehman y Bricout, 1999)

Apoios proporcionados 
pelo Governo

• Incentivos à contratação.

• Isenções fiscais.

• Legislação específica.

Apoios proporcionados 
pela família e pela 
comunidade

• Apoio nos cuidados pessoais.

• Apoio psicossocial.

• Treinamento de habilidades.

• Desenvolvimento de empregos.

• Utilização da rede de relacionamentos (familiares, 
amigos e vizinhos).

• Grupos de apoio (entre iguais) como via de 
autodeterminação.

A presunção da empregabilidade, o foco 
nas capacidades e habilidades do 
participante e o princípio de que a pessoa 
deve estar no centro do processo são 
valores que permitem a construção de um 
projeto pedagógico flexível à necessidade 
da pessoa com deficiência intelectual.

Em sua maioria, os estudos dirigidos ao 
desenvolvimento de estratégias e 
metodologias de ensino dirigido à pessoa 
com deficiência intelectual trazem o 
conceito de que os conteúdos em aula 
devem ser trabalhados de forma concreta, 
correlacionando figuras e ferramentas 
audiovisuais a vivências e atividades 
cinestésicas que simulem o trabalho. 

Criar estratégias diferenciadas, que 
trabalhem o potencial de cada aluno 
individualmente, é essencial para que 
o aprendizado se dê de forma 
democrática e expressiva a todos.
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Apoio 
natural

Diversos apoios como os vistos no quadro 
anterior podem e devem ser utilizados 
quando do processo de inclusão 
profissional da pessoa com deficiência. 

O ideal, entretanto, é que, gradativamente, 
sejam adotados o que chamamos de apoios 
naturais que, segundo Borja Jordan de 
Urriez e Jorge Verdugo, da Espanha, 
referem-se a quaisquer estratégias, 
recursos, relação de interação 
proporcionada por pessoas, procedimentos 
e equipamentos que se encontram 
tipicamente disponíveis e que são 
culturalmente adequados nos ambientes da 
comunidade. 

Eles também desenvolvem pessoas, 
facilitam a obtenção de resultados positivos 
no âmbito profissional, pessoal e social e 
incrementam a qualidade de vida.

A presunção da empregabilidade, o foco 
nas capacidades e habilidades do 
participante e o princípio de que a pessoa 
deve estar no centro do processo são 
valores que permitem a construção de um 
projeto pedagógico flexível à necessidade 
da pessoa com deficiência intelectual.

Em sua maioria, os estudos dirigidos ao 
desenvolvimento de estratégias e 
metodologias de ensino dirigido à pessoa 
com deficiência intelectual trazem o 
conceito de que os conteúdos em aula 
devem ser trabalhados de forma concreta, 
correlacionando figuras e ferramentas 
audiovisuais a vivências e atividades 
cinestésicas que simulem o trabalho. 

Criar estratégias diferenciadas, que 
trabalhem o potencial de cada aluno 
individualmente, é essencial para que 
o aprendizado se dê de forma 
democrática e expressiva a todos.
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Temos ainda de considerar três aspectos 
de extrema relevância:

Fontes de apoio
Podem ser a 

própria pessoa, 
outras pessoas, 

serviços, tecnologia.

Intensidade de apoio
Intermitente, 

limitado, 
extensivo e 
pervasivo.

Tipos de apoio
Natural, 

tecnológico e 
modificação 
do ambiente.

Outros
aspectos

A presunção da empregabilidade, o foco 
nas capacidades e habilidades do 
participante e o princípio de que a pessoa 
deve estar no centro do processo são 
valores que permitem a construção de um 
projeto pedagógico flexível à necessidade 
da pessoa com deficiência intelectual.

Em sua maioria, os estudos dirigidos ao 
desenvolvimento de estratégias e 
metodologias de ensino dirigido à pessoa 
com deficiência intelectual trazem o 
conceito de que os conteúdos em aula 
devem ser trabalhados de forma concreta, 
correlacionando figuras e ferramentas 
audiovisuais a vivências e atividades 
cinestésicas que simulem o trabalho. 

Criar estratégias diferenciadas, que 
trabalhem o potencial de cada aluno 
individualmente, é essencial para que 
o aprendizado se dê de forma 
democrática e expressiva a todos.

15



Emprego 
Apoiado e 
aprendizagem

O Emprego Apoiado tem sido utilizado 
pelo Instituto Jô Clemente (IJC) de forma 
extremamente bem sucedida por meio de 
todos os tipos de contratação regular no 
mercado aberto de trabalho e 
aprendizagem prevista na nossa 
legislação. Somos também uma instituição 
formadora, devidamente registrada, para 
aprendizagem profissional.

Conforme prevista na lei, a aprendizagem 
profissional, assim como o Emprego Apoiado, 
preconiza que a pessoa seja qualificada já 
estando empregada, fazendo jus a todos os 
principais direitos trabalhistas.

A equipe do Instituto Jô Clemente (IJC), 
além de receber os alunos para as aulas 
ministradas na organização ou nas empresas, 
visita cada jovem periodicamente, em seu 
próprio local de trabalho, auxiliando no 
desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessários ao 
exercício das funções, bem como orienta os 
gestores e atua, se necessário, em 
modificações no ambiente. 

Outro diferencial importante é que o Instituto 
Jô Clemente (IJC) formata cursos 

customizados, podendo com isso estimular o 
aprendizado de conteúdos diretamente 
ligados à cultura da empresa ou da 
instituição e ao tipo de atividade que a 
pessoa está exercendo. O mesmo processo é 
oferecido às pessoas, com visitas sistemáticas 
aos postos de trabalho mesmo em casos que 
não sejam de aprendizagem, mas de 
contratação regular em outros moldes, assim 
como outras ações necessárias dentro de um 
processo centrado na pessoa e customizados 
de acordo com as necessidades da empresa.

A presunção da empregabilidade, o foco 
nas capacidades e habilidades do 
participante e o princípio de que a pessoa 
deve estar no centro do processo são 
valores que permitem a construção de um 
projeto pedagógico flexível à necessidade 
da pessoa com deficiência intelectual.

Em sua maioria, os estudos dirigidos ao 
desenvolvimento de estratégias e 
metodologias de ensino dirigido à pessoa 
com deficiência intelectual trazem o 
conceito de que os conteúdos em aula 
devem ser trabalhados de forma concreta, 
correlacionando figuras e ferramentas 
audiovisuais a vivências e atividades 
cinestésicas que simulem o trabalho. 

Criar estratégias diferenciadas, que 
trabalhem o potencial de cada aluno 
individualmente, é essencial para que 
o aprendizado se dê de forma 
democrática e expressiva a todos.
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O Emprego Apoiado tem sido utilizado 
pelo Instituto Jô Clemente (IJC) de forma 
extremamente bem sucedida por meio de 
todos os tipos de contratação regular no 
mercado aberto de trabalho e 
aprendizagem prevista na nossa 
legislação. Somos também uma instituição 
formadora, devidamente registrada, para 
aprendizagem profissional.

Conforme prevista na lei, a aprendizagem 
profissional, assim como o Emprego Apoiado, 
preconiza que a pessoa seja qualificada já 
estando empregada, fazendo jus a todos os 
principais direitos trabalhistas.

A equipe do Instituto Jô Clemente (IJC), 
além de receber os alunos para as aulas 
ministradas na organização ou nas empresas, 
visita cada jovem periodicamente, em seu 
próprio local de trabalho, auxiliando no 
desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessários ao 
exercício das funções, bem como orienta os 
gestores e atua, se necessário, em 
modificações no ambiente. 

Outro diferencial importante é que o Instituto 
Jô Clemente (IJC) formata cursos 

customizados, podendo com isso estimular o 
aprendizado de conteúdos diretamente 
ligados à cultura da empresa ou da 
instituição e ao tipo de atividade que a 
pessoa está exercendo. O mesmo processo é 
oferecido às pessoas, com visitas sistemáticas 
aos postos de trabalho mesmo em casos que 
não sejam de aprendizagem, mas de 
contratação regular em outros moldes, assim 
como outras ações necessárias dentro de um 
processo centrado na pessoa e customizados 
de acordo com as necessidades da empresa.

Processo de 
formação
A presunção da empregabilidade, o foco 
nas capacidades e habilidades do 
participante e o princípio de que a pessoa 
deve estar no centro do processo são 
valores que permitem a construção de um 
projeto pedagógico flexível à necessidade 
da pessoa com deficiência intelectual.

Em sua maioria, os estudos dirigidos ao 
desenvolvimento de estratégias e 
metodologias de ensino dirigido à pessoa 
com deficiência intelectual trazem o 
conceito de que os conteúdos em aula 
devem ser trabalhados de forma concreta, 
correlacionando figuras e ferramentas 
audiovisuais a vivências e atividades 
cinestésicas que simulem o trabalho. 

Criar estratégias diferenciadas, que 
trabalhem o potencial de cada aluno 
individualmente, é essencial para que 
o aprendizado se dê de forma 
democrática e expressiva a todos.
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Nem todos

A Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência,
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), um importante marco legal 
internaconal que foi tornado lei no Brasil 
por meio do Decreto nº 6.949, de 25 de 
agosto de 2009, traz na alínea "j" do 
Preâmbulo, o reconhecimento da 
necessidade de promover e proteger os 
direitos humanos de todas as pessoas 
com deficiência, inclusive daquelas que 
requerem maior apoio. 
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Importante sublinharmos que nem todas as 
pessoas com deficiência, mesmo intelectual, 
necessitam de apoio. Porém, um elevado 
número de pessoas precisa e sem ele não 
conseguirão exercer seu direito inalienável 
ao trabalho.

Temos visto no Brasil que muitas empresas 
encontram dificuldades até mesmo para 
cumprir as cotas de pessoas com deficiência 
em seus quadros, conforme exigido por lei, 
pois contratam apenas pessoas que não 
necessitam de apoio. Assim, elas ficam 
muitas vezes disputando entre si a mesmas 
pessoas, enquanto um grupo enorme de 
pessoas com deficiência continuam à 
margem da vida produtiva.

Por isso, o Emprego Apoiado se coloca como 
uma alternativa de extremo significado, seja 
para pessoas ou para empresas. Equipes 
diversificadas agregam novos olhares, 

perspectivas e propostas para uma 
sociedade mais humana, colaborativa e 
justa. Pela ótica das empresas sabemos que 
esses são também diferenciais competitivos 
para o mercado de trabalho!
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Conheça mais sobre o Instituto Jô Clemente (IJC)
acessando o QR code abaixo:


