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RESUMO  
 
Este ensaio teórico tem o objetivo apresentar como o método do Emprego Apoiado tem sido 
uma alternativa promissora para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho. Para tanto, o ensaio teórico apresenta características do método denominado 
Emprego Apoiado e também relata alguns resultados de pesquisas realizadas sobre o tema, no 
âmbito internacional. A principal característica do método é a inversão da lógica tradicional 
que parte da qualificação das pessoas com deficiência para, depois, buscar a sua inclusão no 
trabalho. Inversamente, o Emprego Apoiado trata-se de uma abordagem em que a inclusão no 
ambiente de trabalho vem em primeiro lugar, para, posteriormente, ocorrerem ações de 
qualificação. Dessa maneira, as condições para o desenvolvimento das pessoas com 
deficiência são potencializadas, conforme demonstram os resultados de pesquisas sobre esse 
assunto em diversos países como Canadá, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda e 
Portugal. A análise dos trabalhos acadêmicos identificados permite verificar que há uma 
corrente de pesquisadores e organizações que buscam compreender os fatores que podem 
influenciar em diferentes níveis a aplicação de processos que visam uma inclusão produtiva e 
de qualidade das pessoas com deficiência. Frente aos achados desses estudos, verifica-se a 
necessidade de incentivar e promover estudos em organizações brasileiras que possuem 
programas inclusivos para que tenhamos também mais informações que possam ser utilizadas 
no desenvolvimento de políticas públicas, campanhas e ações que incentivem a sociedade na 
busca de comportamentos e práticas que contribuam para uma maior participação das pessoas 
com deficiência na vida e no trabalho. 
 
Palavras-chave: Emprego Apoiado. Inclusão no trabalho. Pessoas com Deficiência. Lei de 
cotas. Diversidade.  
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O acesso ao mercado de trabalho permite que o ser humano desenvolva a sua vida 
diária e construia significados para a sua qualidade de vida. Entretanto essa não é a realidade 
vivida pelas pessoas com deficiênciai na sociedade. A exclusão dessas pessoas em espaços de 
convivência é identificada em pesquisas que demonstram o alto índice de desemprego em 
diversos países (Cimera, 2012; Coelho & Ornelas, 2010; Jordán de Urríes & Verdugo, 2007; 
Konig & Schalock, 1991; Suibhne & Finnerty, 2014; Verdugo & Urríes, 2007; Völker, 2014). 

Durante décadas a sociedade tratou as pessoas com deficiência como doentes, 
incapazes e não aptas para o mercado de trabalho. A existência de lugares especializados de 
atendimento como escolas especiais, oficinas protegidas e clínicas de modalidade lar-
residência representa um modelo de atendimento que foi considerado importante durante 
décadas. O início da mudança deste paradigma ocorre logo após o período do pós-guerra com 
a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e com o surgimento de 
movimentos em prol do reconhecimento da cidadania das pessoas com deficiência (Arbex, 
2013; University, 2009). 
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O paradigma de inclusãoii é formado após o acontecimento de fatos na história que 
exigiram o cumprimento da participação das pessoas com deficiência no contexto social. Em 
1950, surgiu na Dinamarca o movimento da Normalização que fomentou a ideia de que as 
pessoas com deficiência deveriam ter as mesmas condições de vida das pessoas sem 
deficiência (Nirje, 1994). Sob essa perspectiva, a década de 1970 presencial vários eventos 
importantes: o surgimento dos primeiros programas não segregados nos Estados Unidos; o 
lançamento da metodologia Try Another Way, criada por Marc Gold; a criação dos Centros de 
Vida Independente; o início de disseminação da Teoria dos Apoios; a adequação da legislação 
da educação americana, que passou a exigir uma educação para todos; e o desenvolvimento da 
metodologia do Emprego Apoiado (Garcia, Sassaki, & Betti, 2011; University, 2009). 

No início dos anos 1980, com o avanço da Teoria dos Apoios, as pessoas com 
deficiência intelectual passaram a ser avaliadas não somente por meio dos tradicionais testes 
de Quociente de Inteligência - QI, mas também pela sua capacidade ou incapacidade de 
interagir com os diversos ambientes, conforme o nível de acessibilidade disponibilizado. 
Ajudas técnicas como softwares de leitura, teclados adaptados, rampas e elevadores, entre 
outros, passaram a ser considerados como fatores importantes da avaliação. 

Verifica-se assim, o fortalecimento de uma nova abordagem, principalmente na área 
médica, para contrapor a visão utilizada e difundida pela CID – Classificação Internacional de 
Doenças, que considera as pessoas com deficiência como doentes. Em 2001, foi aprovada a 
CIF – Classificação Internacional de Funcionalidades, adequando a visão médica sobre a 
condição inclusiva das pessoas com deficiência, passando-se à adoção de uma visão 
biopsicossocial, ou seja, as pessoas com deficiência possuem capacidade ou incapacidade para 
fazer algo conforme o nível de acessibilidade que a sociedade oferece (Brasil, 1999, 2007, 
2008). 

As principais mudanças ocorridas no fim do século XX foram formalizadas na 
Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência promulgada pela Organização das 
Nações Unidas. O conceito proposto apresenta que a pessoa com deficiência é aquela que tem 
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdades de condições com as demais pessoas (Brasil, 2007, p. 16). 

No contexto da convenção, verifica-se que a deficiência é um conceito em evolução 
com relação direta e indireta com os fatores ambientais, desafiando a sociedade e os 
profissionais que trabalham com o tema a ampliarem as bases de formulação teórica sobre as 
questões afetas à funcionalidade, incapacidade e saúde (Brasil, 2008, p. 17). Dessa maneira, a 
limitação não está mais nas pessoas, e sim na sociedade, que deve oferecer as condições 
necessárias para a inclusão nos diversos ambientes. 

Com os novos espaços conquistados na sociedade os desafios foram apresentados, 
principalmente nas áreas de educação e trabalho. Segundo a literatura internacional uma das 
estratégias que tem contribuído para a inclusão mais efetiva de pessoas com deficiência com 
maior grau de dificuldade no trabalho é a metodologia do Emprego Apoiado. (Cimera, 2012; 
Coelho & Ornelas, 2010; Garcia et al., 2011; Gustafsson, Peralta, & Danermark, 2013; Jordán 
de Urríes, Rodriguez, Gómez, Cardeña, & Domínguez, 2014; Jordán de Urríes, 2006, 2011; 
Konig & Schalock, 1991; Mclnnes, Ozturk, McDermott, & Mann, 2010; Mercado García, 
Aizpurúa González, & García Vicente, 2013; Rodríguez, Izuzquiza, Rodríguez, & Ruiz, 2015; 
Vera, 2014; Völker, 2013). 

Essa metodologia propõe princípios como: exclusão zero, trabalho competitivo, 
espaços integrados, autonomia das pessoas com deficiência e oferta de apoios. Ressalta-se que 
a literatura sobre Emprego Apoiado considera o trabalho competitivo quando uma pessoa 
trabalha pelo menos quatro horas por dia e recebe salários e benefícios compartilhando o 
mesmo ambiente de pessoas sem deficiência (Wehman, 2012). 
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Os primeiros programas de Emprego Apoiado foram realizados nos Estados unidos. O 
foco desses programas recaía sobre pessoas com deficiência intelectual, que apresentavam 
alto grau de dificuldades para o trabalho. O objetivo era contrapor o trabalho desenvolvido 
pelas oficinas protegidas, nas quais as pessoas com deficiência, segregadas em locais 
específicos, primeiramente passavam por qualificação para, em seguida, buscarem o mercado 
de trabalho. Inversamente, o Emprego Apoiado trata-se de uma abordagem em que a inclusão 
no ambiente de trabalho ocorre em primeiro lugar, para, posteriormente,  ocorrerem as ações 
de qualificação. 

O uso dessa metodologia fomentou o debate no contexto americano sobre o alto 
número de pessoas com deficiência que participavam dos programas de qualificação durante 
extensos períodos e que acabavam não conseguindo o ingresso no mercado de trabalho 
(Garcia et al., 2011; Jordán de Urríes, 2010). Os primeiros estudos sobre o Emprego Apoiado 
foram desenvolvidos em universidades americanas, tendo como destaque a Universidade de 
Washington (1975), Virgínia (1978) e Illinois (1978), sendo pioneiros Paul Wehman e Frank 
Rusch, que analisaram os primeiros programas e começaram a demonstrar que pessoas com 
deficiência intelectual severa podiam ser colocadas em empregos competitivos no mercado de 
trabalho (Garcia et al., 2011). 

Apesar de não existir uma legislação específica sobre o Emprego Apoiado no Brasil, 
como é o caso de países como Canadá, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda e 
Portugal, existe, desde 1991, a Lei de Cotas 8.213/91 que regulamenta a obrigatoriedade de as 
empresas contratarem pessoas com deficiência conforme o seu número total de empregados. 
No entanto, mesmo com o aumento significativo da fiscalização dos órgãos públicos para que 
haja maior efetivação da Lei de Cotas, bem como a existência de uma agenda de 
responsabilidade social de grandes empresas brasileiras (Ethos, 2000, 2002), o que se verifica 
é um baixo percentual de empresas que cumprem essa Lei, em torno de 40% (Reis, 2012). 

Diante do exposto, este ensaio teórico tem o objetivo de discutir o emprego apoiado 
enquanto uma alternativa para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 
No Brasil, experiências com a utilização de metodologia de emprego apoiado surgiram a 
partir de 1997, seguindo tendência internacional sobre o assunto. Não obstante, ainda é 
escassa a discussão sobre o tema no país, verificando-se ausência de estudos acadêmicos que 
o tratem de forma aprofundada. Assim, espera-se com este ensaio trazer à discussão a 
utilização da metodologia do Emprego Apoiado em organizações no Brasil, buscando levantar 
aspectos que possam elucidar a sua contribuição para a inclusão de trabalhadores com 
deficiência no contexto brasileiro. 

 
 
2 O EMPREGO APOIADO: Características Principais 
 

Ao longo da história do desenvolvimento do método do Emprego Apoiado, novas 
abordagens e estratégias são apresentadas em busca de melhores resultados de 
empregabilidade para as pessoas com deficiência. O conceito seminal do Emprego Apoiado 
cunhado por Wehman (Wehman & Revell, 1998), que é considerado um dos precursores do 
método, é:  

“um emprego competitivo em ambientes integrados, para aqueles indivíduos que 
tradicionalmente não tiveram oportunidades, utilizando-se de treinadores de trabalho 
preparados adequadamente e fomentando a formação sistemática, o 
desenvolvimento laboral e os serviços de monitoramento, entre outros” (Wehman, 
2012, p. 139).  

 
Apesar da existência de outras definições, identifica-se que os pesquisadores buscam 

verificar as características principais da metodologia que possui valores amplamente 
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difundidos como a promoção do emprego competitivo, a utilização de ambientes integrados, o 
desenvolvimento de estratégias de apoio para a pessoa e a participação de treinadores 
qualificados.  

A característica inovadora do método se apresenta na inversão da lógica do paradigma 
“treinar e colocar para colocar e treinar” (Jordán de Urríes, 2010, p.2). A partir desta nova 
lógica, as pessoas com deficiência passam a ter apoios para desenvolver o seu trabalho com a 
assessoria e orientação de um profissional denominado de consultor de Emprego Apoiado no 
próprio ambiente organizacional. 

O método do Emprego Apoiado é sustentado e orientado por valores e princípios que 
visam garantir a coerência das estratégias utilizadas para que a pessoa com deficiência seja 
incluída em uma função competitiva na empresa. Os valores são: presunção de 
empregabilidade; emprego competitivo; controle; salários e benefícios adequados; foco na 
capacidade e habilidades; a importância das relações; o poder dos apoios; a mudança de 
sistema; e a importância da comunidade. Quanto aos princípios, são eles: empowerment, 
autonomia, independência, exclusão zero e planejamento centrado na pessoa (Garcia et al., 
2011; Jordán de Urríes & Verdugo, 2007; Jordán de Urríes, 2007; Wehman, 2012) 

O processo de inclusão de uma pessoa com deficiência em uma empresa será 
desenvolvido no ambiente organizacional composto por diversos agentes internos e externos 
com visões e experiências próprias sobre as potencialidades e limitações de trabalho para uma 
pessoa com deficiência. Tais agentes são: a pessoa com deficiência; o consultor de Emprego 
Apoiado; uma organização social especializada em inclusão no trabalho; o setor de Recursos 
Humanos da empresa que coordena o processo de inclusão; outros setores da empresa; 
clientes; e, em alguns, casos fornecedores. 

As duas principais correntes que mais desenvolvem pesquisas sobre o uso do método 
do Emprego Apoiado são a americana (Wehman & Bricout, 1999; Wehman & Revell, 1998; 
Wehman, 2012) e a europeia (Jordán de Urríes, Verdugo, & Rio, 2006; Verdugo & Urríes, 
2007; Verdugo et al., 2012). Vale ressaltar que os primeiros estudos sobre o tema foram 
realizados nos Estados Unidos. 

Nos Estados Unidos, local onde o conceito do Emprego Apoiado foi criado 
originalmente, são apresentadas três etapas clássicas de desenvolvimento do processo 
inclusivo das pessoas com deficiência. A primeira etapa refere-se ao desenvolvimento de um 
perfil vocacional onde é realizada uma avaliação psicológica e funcional, não restrita à 
aplicação de testes e instrumentos padronizados, sendo as informações coletadas também por 
meio da observação, de entrevistas e da realização de atividades na própria comunidade. 

A segunda etapa trata do desenvolvimento de emprego. Nessa etapa ocorre a procura 
por um trabalho que se encaixe no perfil do cliente. Para conseguir esse objetivo, o consultor 
em Emprego Apoiado deve criar um emprego customizado para seu cliente, auxiliado por 
uma análise das funções e de todas as variáveis que envolvem o ambiente de trabalho. 

A terceira e última etapa envolve o acompanhamento da pessoa com deficiência no 
novo trabalho. É nessa etapa em que ocorre a realização do treinamento no local de trabalho e 
a disponibilização de apoio contínuo. 

Em 2014, a Associação Europeia de Emprego Apoiado  (EUSE, 2010) produziu um 
manual com o objetivo de difundir diretrizes e informações para as organizações, 
profissionais, pessoas com deficiência, órgãos públicos e demais atores envolvidos no 
desenvolvimento e aplicação do método para a inclusão no mercado de trabalho das pessoas 
que necessitam de apoios. Após a participação de várias organizações associadas, definiu-se a 
utilização de cinco etapas, conforme descrito anteriormente: 1) o compromisso com o cliente; 
2) o perfil profissional; 3) a identificação e busco do emprego; 4) o compromisso com o 
empresário; e 5) o apoio dentro e fora do ambiente de trabalho. 



 

5 
 

A difusão destas etapas tem como objetivo contribuir para que seja possível analisar 
como tem sido a qualidade dos resultados obtidos pelos programas de Emprego Apoiado 
realizado nas mais diversas localidades (EUSE, 2010). No caso europeu, identifica-se que a 
EUSE tem como iniciativa fortalecer e orientar as iniciativas focadas no método para que haja 
parâmetros que balizem o desenvolvimento de pesquisas para o aprimoramento das técnicas e 
etapas. 

Diante de novos modelos é fundamental identificar quais estratégias adotadas 
favorecem e reforçam os valores e princípios do Emprego Apoiado, ou se este método está 
reforçando programas tradicionais com adaptações e adequações que acabam não se inserindo 
no paradigma da inclusão (EUSE, 2010).  

 
 

3 AS PESQUISAS SOBRE O EMPREGO APOIADO 
 

Os estudos sobre a inclusão de trabalhadores com deficiência no Brasil não abordam o 
método do Emprego Apoiado, e sim, sobre a visão de gestores de empresas, a efetivação da 
lei de cotas no país, a apresentação do nível de qualidade no trabalho que estas pessoas 
alcançam, a percepção em relação ao preconceito no ambiente de trabalho e sobre a 
implantação de políticas inclusivas no ambiente organizacional (Abreu & Moraes, 2012; 
Bahia & Schommer, 2010; Brunstein & Serrano, 2008; Carvalho-Freitas, 2007, 2009; Lima, 
Tavares, Brito, & Cappelle, 2013; Manhães, 2010; Mourão, Sampaio, & Duarte, 2012; 
Ribeiro & Carneiro, 2009; Serrano & Brunstein, 2011). 

No contexto internacional, apresentaremos nesta sessão, uma revisão bibliográfica das 
produções acadêmicas que focaram estudos sobre a aplicação do método do Emprego 
Apoiado. Das produções identificadas, os países que possuem maior quantidade de 
publicações são os Estados Unidos e a Espanha. A seguir descrevem-se resumos dos 
principais resultados de pesquisas publicados. 

O Emprego Apoiado foi considerado como umas das seis práticas baseadas em 
evidências (Evidence Based Practices), na área específica da saúde mental, pois teve impactos 
positivos para as pessoas com doença mental grave (Coelho & Ornelas, 2010). Para Konig & 
Schalock (1991) o Emprego Apoiado é uma abordagem promissora para oferecer novas 
oportunidades para homens e mulheres com deficiências severas, pois a individualização e 
flexibilidade da abordagem são algumas das características do método que poderá 
revolucionar a reabilitação vocacional de forma geral. 

O desenvolvimento do planejamento centrado na pessoa, utilizado pelo Emprego 
Apoiado para a promoção de emprego competitivo, produz resultados melhores para as 
pessoas que possuem deficiência intelectual com alto grau de dificuldades do que os 
programas de formação profissional tradicionais, independentemente das questões 
demográficas, clínicas e das características do emprego (Campbell, Bond, & Drake, 2011). O 
Emprego Apoiado é mais vantajoso em termos de custo-benefício para as pessoas com 
deficiência, para a empresa e para a sociedade do que os Centros Especiais de Emprego 
(Jordán de Urríes et al., 2014). 

Segundo Cimera (2012) os salários das pessoas que participam de programas de 
Emprego Apoiado são maiores do que os salários oferecidos nas Oficinas Protegidas. 
Conforme a pesquisa realizada, comparando estudos publicados desde 1980, incluindo 
estudos mais recentes após o ano 2000, as pessoas participantes do Emprego Apoiado tiveram 
aumento de cerca de 31,2% de salários, enquanto que as pessoas participantes de programas 
em Oficinas Protegidas tiveram diminuição de carca de 40,6% em seus salários. 

Jordán de Urríes et al. (2005) estudara a tipicidade do emprego no contexto da 
utilização do método do Emprego Apoiado. A tipicidade é um conceito que analisa qual o 
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grau de semelhança das atividades desenvolvidas por uma pessoa com deficiência em relação 
a uma pessoa sem deficiência. São verificadas variáveis como características de acessibilidade 
de emprego, deveres, benefícios e ambiente de trabalho. Os resultados da pesquisa apontam 
que as pessoas que participam de programa de Emprego Apoiado possuem melhores salários 
do que os que trabalham em oficinas protegidas, sendo a variável que pode ser considerada 
como de tipicidade. As demais variáveis apresentam resultados contraditórios e divergentes. 
A tipicidade é maior quanto menor for o grau de adaptações realizadas no ambiente de 
trabalho e quanto maior forem os apoios naturais dos colegas de trabalho. 

O Emprego Apoiado tende a produzir um processo com melhores resultados de 
reabilitação profissional, de oferta de salários mais altos e de redução de sintomas 
psicológicos para as pessoas com deficiência intelectual, quando o processo utiliza técnicas de 
uso pessoal com base na experiência pessoal, em vez de evidências científicas (Diallo, Chen, 
& Barrera, 2014). Embora, o Emprego Apoiado seja rentável e ajude as pessoas com 
deficiência a ganhar e manter o emprego, essas pessoas ainda enfrentam subemprego e são 
mal pagas (Cimera, 2012; Rosenthal et al, 2011). 

Na pesquisa de Estrada-Hernández, Wadsworth, Nietupski, Warth, & Winslow (2008) 
foi constatado que quanto maior a gravidade da deficiência, menores são os salários. Uma das 
explicações é que as pessoas com deficiência considerada de maior gravidade acabam 
alocadas em funções de remuneração mais baixa. 

Os empregadores precisam perceber a vantagem econômica na contratação de 
trabalhadores com deficiência intelectual, mas também os valores destes trabalhadores a partir 
de uma perspectiva que considera a deficiência não como uma perspectiva caridosa, mas 
como uma característica multicultural (Lysaght, Ouellette-Kuntz, & Lin, 2012). O Emprego 
Apoiado é um dos métodos mais proeminentes destinados a combater a exclusão das pessoas 
com deficiência no local de trabalho. E, uma oportunidade existente é que a perspectiva do 
empregador não é muito pesquisada (Gustafsson et al., 2013). 

Uma coletânea de estudos realizados pelo INICO – Instituto Universitário de 
Integração na Comunidade na Espanha apresentou os resultados de pesquisas realizadas 
referente ao Programa ECA Caja Madrid que financia ações de inclusão de pessoas com 
deficiência utilizando o método do Emprego Apoiado. Dentre os resultados apurados, 
conforme o modelo de escala de qualidade de vida utilizado, identificou-se de maneira geral, 
que as pessoas com deficiência lograram níveis de qualidade de vida melhor, sendo que o 
método do Emprego Apoiado contribui para uma inclusão mais efetiva (Verdugo et al., 2010). 

Segundo Rodríguez et al. (2015) a visita do mediador de trabalho é importante, pelo 
menos, uma vez por mês, na opinião de empresas. Os principais apoios realizados estão 
relacionados a aspectos como ordenar as atividades, controle de prazo, adaptação de novas 
tarefas e orientação para que a pessoa consiga lidar com suas dificuldades, emoções e 
superação pessoal. 

Há pesquisas, como a desenvolvida por Chang, Liao, Wang, & Chang (2010), que 
apresentam como as ferramentas de tecnologia online podem ser úteis em processos de 
inclusão, como a utilização de fóruns para compartilhamento de experiências entre pessoas 
com deficiência, familiares e profissionais envolvidos. Destaca-se que a falta de estrutura 
encontrada nas organizações sociais não contribui para o uso de tecnologia que requer 
investimentos mínimos para o seu uso eficiente. E, outra questão abordada está relacionada ao 
fato dos profissionais que trabalham com a inclusão não disporem de tempo e interesse para 
utilizar as redes sociais para promover a interação com as pessoas e familiares fora do horário 
de trabalho que geralmente é mais propício para este tipo de interação. Mesmo com a 
necessidade de interações presenciais, Chang et al. (2010) propõe que devemos pensar sobre 
como estas ferramentas online de conexão podem ser utilizadas de forma a contribuir com o 
processo inclusivo. 
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Na pesquisa realizada por Vera (2014), algumas reflexões foram propostas como 
fatores-chave para o êxito de uma inclusão de qualidade no ambiente de trabalho, como, a 
participação da família para uma melhor qualidade vida no trabalho das pessoas com 
deficiência; o fortalecimento dos apoios naturais no ambiente; o compartilhamento do 
processo com todos os interessados; o desenvolvimento de abordagens próprias em cada país, 
conforme a realidade local; e o acompanhamento durante a realização do programa, que deve 
ser adequado à realidade de cada pessoa. 

Outro ponto discutido em pesquisas sobre o Emprego Apoiado está relacionado ao uso 
de práticas baseadas em evidências, método este muito utilizado e difundido na área médica, 
utilizado para alinhar pesquisa e prática no fornecimento de conhecimento para a aplicação 
profissional (Diallo et al., 2014). A incorporação de práticas baseadas em evidências em 
Emprego Apoiado pode oferecer uma série de benefícios para os funcionários participantes do 
programa e os seus clientes com deficiência intelectual. A pesquisa desses autores identifica 
que quanto maior é o grau de escolaridade, maior é a propensão para o uso de práticas 
baseadas em evidências (Diallo et al., 2014). 

Schindler e Sauerwald (2013) realizaram estudo longitudinal de quatro anos de um 
programa de Terapia Ocupacional que utilizou de conceitos e estratégias de educação e 
emprego apoiado para que pessoas com deficiência intelectual pudessem alcançar as suas 
metas. Os resultados apresentam que quanto mais o planejamento é direcionado para as 
especificidades de cada pessoa, melhor será o nível de resultados alcançados.  

Um estudo longitudinal de 2000-2006 foi realizado pelo Roush (2009) para verificar 
os resultados do Programa Abacus que utilizou abordagens do emprego apoiado para inclusão 
de pessoas com deficiência intelectual. Os resultados apresentam que a abordagem do 
emprego apoiado produz sucesso, ou seja, que as pessoas conseguiram empregos 
competitivos, corroborando outros estudos. 

Pesquisa realizada por Mclnnes et al. (2010) entre os anos de 1999 e 2005, analisou a 
base de dados de um programa de inclusão para verificar se o trabalho de coaching leva a um 
emprego estável em ambientes comunitários. Os resultados apresentam que 56% das pessoas 
que possuem coaching estão empregados, enquanto 9% dos que não possuem coaching estão 
empregados. As competências e habilidades do consultor de emprego apoiado são 
fundamentais para que sejam criadas as condições de adequação do posto e ambiente de 
trabalho de forma inclusiva (Spjelkavik, 2012). 

Na pesquisa de Corbière e Lanctôt (2011) são apresentados os principais componentes 
do Emprego Apoiado como fatores chaves para o êxito do programa. São eles: a) a filosofia 
do programa; b) componentes programáticos do Emprego Apoiado; c) as competências do 
consultor de Emprego Apoiado; d) habilidades e características da pessoa; e e) os elementos 
do ambiente de trabalho na empresa. O estudo sugere a necessidade de atualizar e avaliar os 
componentes principais do método. 

O estudo de Post et al. (2010) demonstrou que a interação entre o setor de Recursos 
Humanos com uma agência de emprego que utiliza o emprego apoiado gera uma colaboração 
bem sucedida, pois nos casos estudados, com o apoio da agência de emprego a equipe de 
Recursos humanos demonstrou-se disposta a ouvir e entender a adequação de processos 
inclusivos conforme a realidade de cada candidato às respectivas vagas. 

Quando a equipe de Recursos Humanos compreende a importância da adequação dos 
processos tradicionais de recrutamento e seleção, pessoas com deficiência que dificilmente 
conseguiriam uma vaga em determinada empresa, passam a ter oportunidades reais de 
adequação à função oferecida (Post et al., 2010). 

A interação e o compartilhamento de boas práticas entre as organizações que 
trabalham com a inclusão de pessoas com deficiência e os gestores de Recursos Humanos 
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possibilita um espaço de inovação para a construção de novas estratégias inclusivas mais 
efetivas no ambiente organizacional (Post et al., 2010). 

A pesquisa de Gustafsson et al. (2013) apresenta a importância das organizações que 
trabalham com a inclusão de pessoas com deficiência em entender e falar a linguagem dos 
empregadores. Em todo o processo inclusivo a perspectiva do empregador deve ser 
considerada para que as adequações dos apoios oferecidos tenham resultados satisfatórios. Os 
empregadores possuem às seguintes perspectivas em relação às organizações que oferecem 
apoios: que haja um processo de mediação entre o empregado e o empregador; que sejam 
elaboradas as diretrizes do processo; e que haja efetividade na resolução dos problemas 
identificados no ambiente de trabalho. 

Segundo Gustafsson et al. (2013) a capacidade das organizações que oferecem 
trabalho de apoio para as empresas em oferecer um acompanhamento de longo prazo dos 
trabalhadores é um fator chave de sucesso para a permanência e o desenvolvimento 
profissional, contribuindo para a redução do turnover deste público. O desenvolvimento do 
Emprego Apoiado precisa de uma contínua melhoria de suas práticas para conseguir os 
melhores resultados no ambiente de trabalho (Jordán de Urríes et al., 2005). 

Rinaudo e Ennals (2012) apresentam um estudo de caso de uma pessoa com 
deficiência intelectual que interrompeu os seus estudos devido às implicações de sua 
deficiência, mas que após o período de cuidados médicos, retomou os estudos de nível 
superior com o objetivo de conseguir uma colocação no mercado de trabalho. O estudo 
demonstrou que o apoio fornecido no processo educacional, articulado com a perspectiva de 
trabalho, contribui para o restabelecimento de identidade e o processo de ressocialização. 

Outro estudo de caso também é apresentado por Sobowale e Cockburn (2009) que 
relata a trajetória de um jovem canadense que conseguiu a estabilidade no emprego após 
participar de um programa de emprego apoiado. O estudo sugere que o método de estudo de 
caso permite narrar histórias individuais que contribuem para entender de forma mais 
detalhada os benefícios do emprego apoiado. 

Também existem estudos que não identificaram diferenças relevantes, entre o 
Emprego Apoiado e programas tradicionais, como o caso do estudo de Ottomanelli, Barnett e 
Goetz (2013) que verificaram que o emprego tem um efeito positivo sobre a capacidade do 
indivíduo para desenvolver relações sociais na sua família e na comunidade. No estudo 
realizado com pessoas que possuíam lesão na medula espinhal, a evolução da sua inclusão no 
mercado de trabalho, comparando o uso do Emprego Apoiado com os métodos tradicionais, 
descobriu-se que não houve diferenças significativas no impacto da qualidade de vida dos 
pesquisados durante o período de 12 meses.  

O estudo de Kukla e Bond (2013) apresenta resultados que apontam para uma visão 
mais crítica em relação ao Emprego Apoiado. Após a comparação de grupos de trabalhadores 
com deficiência, diagnosticados com doença mental, atendidos por profissionais tradicionais 
versus profissionais do Emprego Apoiado, não foram verificadas, em alguns indicadores 
comparados, diferenças relevantes entre ambos os métodos na amostra estudada. Concluiu-se 
neste estudo que a participação no método do Emprego Apoiado por si só não é suficiente 
para impactar positivamente nos resultados de pessoas com doença mental grave. 

As pessoas com autismo possuem uma taxa de desemprego na ordem de 50%, apesar 
de as Nações Unidas enfatizarem a inclusão destas pessoas como um direito humano. Na 
Alemanha, investe-se no desenvolvimento de pesquisas que possam contribuir na descoberta 
das variáveis importantes que impactam positivamente na inclusão no mercado de trabalho de 
pessoas com autismo. Identifica-se que os programas devem possuir uma avaliação adequada 
da pessoa, incluindo parecer neuropsicológico e o levantamento das condições do posto de 
trabalho, realização de treinamento no ambiente de trabalho e sensibilização e envolvimento 
dos demais funcionários da empresa. Chama-se a atenção para que sejam implantados 
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programas que promovam a inclusão destas pessoas, principalmente por meio de políticas 
públicas (Vogeley, Kirchner, Gawronski, Van Elst, & Dziobek, 2013). 

A Irlanda é um dos países pioneiros na implantação de programas de Emprego 
Apoiado. Uma das ações realizadas é denominada de Job Shadow Initiative que tem como 
objetivo levar pessoas com deficiência há passarem um dia ou uma semana em uma empresa 
para conhecer profissões, tarefas e processos. Esta experiência, iniciada em 2008, já envolveu 
mais de duas mil pessoas, sendo que, cerca de 80 pessoas foram contratadas após terem a 
experiência do Job Shadow Initiative. Este método pode ser considerado como uma ação 
importante para a promoção de boas do Emprego Apoiado (Suibhne & Finnerty, 2014). 

Nos países nórdicos o Emprego Apoiado foi implantado, contudo com características e 
graus diferentes no uso do método, com destaque para a Noruega e Suécia que nos anos 
noventa iniciaram as primeiras iniciativas, seguidos da Finlândia e Islândia, pois na 
Dinamarca o método ainda é incipiente (Spjelkavik, 2012). 

Vários estudos apresentam que a abordagem do Emprego Apoiado nos países nórdicos 
é um sucesso na inclusão das pessoas no mercado de trabalho, apesar de que, nestes países o 
movimento das oficinas protegidas ainda ser forte e possuir um número maior de instituições 
que privilegiam o modelo de qualificar para incluir, ao invés de incluir para qualificar 
(Spjelkavik, 2012). Para a evolução do uso do método nos países nórdicos será necessário 
investimento do governo na formação de técnicos, melhor estrutura das organizações e 
articulação com as empresas locais (Spjelkavik, 2012). 

Na Argentina, a implantação do Emprego Apoiado está sendo realizada com apoio do 
governo como uma estratégia para promover a inclusão das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho como um modelo alternativo as tradicionais oficinas protegidas (Völker, 
2014). São adotadas estratégias de parcerias entre o poder público, empresas e organizações 
sociais na oferta de estrutura para que sejam formados consultores de emprego apoiado, 
desenvolvimento de uma legislação para financiamento e acompanhando da qualidade de vida 
alcançada pelas pessoas incluídas. 

No Chile, no ano de 2004, iniciou-se um processo de implantação de novos programas 
para inclusão de pessoas com deferência no mercado de trabalho com o objetivo de contrapor 
os resultados insatisfatórios dos programas que tinham como foco manter as pessoas nas 
escolas e instituições privando-as dos processos de socialização e participação no mercado de 
trabalho (Vera, 2014). Após a implantação do método do Emprego Apoiado identificaram-se 
dois indicadores importantes para demonstrarem os benefícios e vantagens do novo método: 
1) percentual de pessoas com deficiência no mercado de trabalho depois de um ano, e 2) o 
dinheiro gasto por cada pessoa com deficiência conforme a função exercida.  

Após a identificação das produções acadêmicas internacionais percebe-se que há uma 
corrente de pesquisadores e organizações que buscam compreender os fatores que podem 
influenciar em diferentes níveis a aplicação de processos que visam uma inclusão produtiva e 
de qualidade das pessoas com deficiência. Conclui-se que é necessário incentivar e promover 
estudos nas organizações brasileiras que possuem programas inclusivos para que tenhamos 
também mais dados e informações para que sejam utilizadas no desenvolvimento de políticas 
públicas, campanhas e ações que incentivem a sociedade na busca de atitudes e ações que 
contribuam para uma maior participação das pessoas com deficiência na vida e no trabalho. 

 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As pessoas com deficiência possuem cada vez mais um papel ativo de participação e 
de reivindicação dos seus direitos como qualquer outro cidadão. Em relação ao trabalho, não é 
diferente, pois a cada dia estas pessoas buscam a sua colocação no mercado de trabalho para 
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buscarem a sua inclusão na sociedade, conquistar maior autonomia e independência (Völker, 
2013). 

A visão protecionista e estigmatizada das pessoas com deficiência está sendo 
modificada na sociedade, pois muitos ainda não possuem a consciência de que o emprego é 
possível e que existem metodologias, como o Emprego Apoiado, que contribuem para a 
adequação da realidade de cada pessoa às oportunidades de trabalho. As famílias precisam ser 
educadas sobre essa nova visão que irá libertar e incluir as pessoas na sociedade (Völker, 
2013). 

Compreender como o método do Emprego Apoiado pode impactar na melhoria da 
qualidade de vida de trabalhadores com deficiência passa a ser um tema importante para as 
pesquisas, uma vez que, ainda identifica-se um número baixo de contratação de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho no âmbito internacional.  

A literatura indica um caminho com muitos desafios que ainda precisam ser 
enfrentados pelas pessoas com deficiência, pelas organizações de advocacyiii, pelos governos 
e empresas. Contudo, o método do Emprego Apoiado é apresentado como uma estratégia 
capaz de romper paradigmas e contribuir para os diversos atores envolvidos façam a sua parte 
em relação à oferta de apoios, rompimento de barreiras arquitetônicas, atitudinais e 
comunicacionais, visando o aumento significativo de pessoas que obterão um melhor nível de 
qualidade de vida advindo do trabalho. 
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i Neste ensaio teórico será utilizada a terminologia pessoa com deficiência, independente do período citado. Não 
serão utilizadas expressões como pessoa especial, portadores de necessidades especiais. Em relação aos tipos de 
deficiência, as principais pesquisas sobre Emprego Apoiado foram realizadas com pessoas com doença mental, 
autistas, pessoas com paralisia cerebral entre outras. Neste caso, utilizaremos a expressão pessoa com deficiência 
intelectual para todos estes casos. 
ii O conceito de “inclusão” refere-se ao processo de construção de uma sociedade para todos e, portanto, os alvos 
de transformação são os ambientes sociais e não a pessoa. Assim, o termo inclusão não deve ser usado como 
sinônimo de inserção ou integração (Brasil, 2008, p. 9). 
iii Advocacy é um termo utilizado para organizações que desenvolvem ações de defesa de direitos de grupos 
minoritários. 
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