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Quem somos
O Instituto Pró‐Cidadania de Desenvolvimento e Capacitação
para Pessoas Especiais – IPC – é uma organização não‐
governamental, sem fins lucrativos.
Nosso principal objetivo é desenvolver e capacitar profissionais
especiais, facilitando a sua inclusão em vagas de empresas,
preparando‐os através de treinamentos, cursos e dinâmicas,
suprindo assim as falhas na inclusão e no desenvolvimento
profissional destas pessoas, e também preparar as empresas
para receber este público especial, com alta capacidade
produtiva.
Seguindo o princípio da igualdade entre os seres, o IPC trabalha
para reduzir preconceitos e disseminar a ideia de que a
limitação humana é algo normal e comum a todas as pessoas,
mesmo as que não apresentam deficiências aparentes.

“Reduzir as desigualdades
naturais é um caminho,
não apenas digno, mas que
traz ganhos reais para a
nossa sociedade.”

R. Antônio Tavares, 173 ‐ Bairro da Aclimação ‐ São Paulo ‐ SP ‐ CEP 01542‐010
www.institutoprocidadania.org.br ‐ informacao@institutoprocidadania.org.br

Telefone: (11) 3277‐0337

Um pouco da nossa história
Ao longo de 22 anos, completados em 2011, o Instituto Pró‐
Cidadania, pioneiro em inclusão social de pessoas com
deficiência, registra marcas históricas no contexto social do
país.
Sem nunca abrir mão de nosso princípio maior, o da igualdade
de oportunidade para todos, contribuímos para que mais de
23.000 pessoas com deficiência fossem contratadas por
empresas nacionais e multinacionais, resgatando a dignidade a
estas pessoas e seus familiares. Também capacitamos para o
trabalho mais de 21.000 pessoas, que tiveram o curso de suas
vidas alterado, por uma nova perspectiva de auto
sustentabilidade.
Parcerias com empresas e instituições de ensino possibilitaram
ao Instituto levar a conscientização sobre a responsabilidade
social e a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e no
mercado de trabalho a mais de 180.000 profissionais de
Recursos Humanos, Gestores de todos os segmentos,
Instrutores, Professores e profissionais de diversas áreas.

Devido a estas realizações, o
Instituto Pró‐Cidadania é hoje
referência nacional em inclusão
social e no mercado de trabalho.
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Um pouco da nossa história
Com metodologia própria, o Instituto treina, capacita e orienta
todos os profissionais das empresas para o processo de
convivência sem barreiras, quer sejam físicas ou da
comunicação. Para tanto, realizamos a orientação para a
acessibilidade; análise para inclusão em todas as funções;
preparamos a área de Recursos Humanos para o processo
assertivo de seleção e inclusão; preparamos os gestores para
que desenvolvam o potencial de cada colaborador com
deficiência; capacitamos os instrutores a proverem
treinamentos internos para todos os tipos de deficiência e
levamos a informação sobre como conviver harmonicamente
entre todos, através de palestras que mexem com a emoção.
Por tudo isto, o Instituto se orgulha de somente ter como
empresas parceiras, as que também acreditam na causa digna da
inclusão e as que realmente praticam a inclusão ética, em todo o
seu contexto de responsabilidade social.
A ideia de preparar a Pessoa com Deficiência para o
mercado de trabalho nasceu há 22 anos, em uma
ousadia de incluir a Pessoa com Deficiência no
mercado de trabalho e no contexto social,
resgatando a eles a dignidade do direito ao
trabalho e à vida laboral produtiva.
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Nossos objetivos
•

Capacitar e treinar pessoas especiais, aumentando sua
empregabilidade;

•

Disseminar conceitos de cidadania e inclusão social de
pessoas especiais;

•

Prover métodos de inclusão e acessibilidade em
estabelecimentos de ensino profissional, visando tornar
cada vez mais próximo o conhecimento e a capacitação
para a pessoa com deficiência;

•

Preparar as empresas para receber e conviver com as
Pessoas com Deficiência, que possuem alto grau de
produtividade;

•

Orientar o processo de retenção destas pessoas na
empresa, de forma produtiva e sustentável;

•

Incluir a pessoa certa no lugar certo.
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Nossos registros atuais
•

75.290 candidatos cadastrados, sendo que boa parte
necessita de atualização profissional;

•

Em média 350 vagas mensais disponibilizadas por empresas
associadas e parceiras;

•

23.760 pessoas já incluídas no mercado formal de trabalho;

•

21.711 pessoas já capacitadas pelo Projeto Cidadania ®;

•

Mais de 183.691 pessoas participantes de palestras de
inclusão social e treinamentos voltados ao desenvolvimento
de projetos sociais e contratação de
pessoas com
deficiência.
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Resultados conquistados
•

Principais resultados:
•

Regularização junto ao Ministério Público e
consequente adesão ao projeto de mais de 300
empresas de grande porte;

•

Humanização do processo de inclusão, não só
pelos requisitos legais, mas principalmente pela
sociabilização entre as pessoas;

•

Mais de 2.300 famílias tiveram suas vidas
mudadas por ações sustentáveis do IPC.
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O que fazemos para
as empresas
O Instituto prevê o atendimento aos profissionais da empresa
ligados
à
implantação
do
projeto
de
inclusão,
independentemente da fase em que se encontre, seja no
atendimento às determinações legais ou na integração social.
Este trabalho contempla:
•

Conscientização da equipe responsável pela implantação do
projeto na empresa;

•

Avaliação estrutural para adaptações de acessibilidade;

•

Elaboração de quadro funcional para Pessoas com
Deficiência;

•

Orientação na elaboração do Projeto Acessibilidade em
cumprimento à Lei 8.213/91 e aos Decretos 3.298/99 e
5.296/04 e NBR´s, para fins de homologação e cumprimento
da fiscalização pelo Ministério do Trabalho.
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O que fazemos para
as empresas
Palestras
O Instituto desenvolve um ciclo de palestras, cujo objetivo
principal é incluir e integrar a pessoa com deficiência no âmbito
da empresa e contexto social, transformando obrigação em um
projeto de responsabilidade social.
Conscientização
Palestra elucidativa sobre a potencialidade das pessoas com
deficiência, independente de suas limitações. Informações sobre
habilidades, competências e produtividade desses profissionais.
Abordagem legal, conceitos e práticas de mercado.
Sensibilização
Palestra elucidativa sobre as reais necessidades da implantação
do projeto, aborda especialmente temas como a potencialidade,
habilidade e produtividade das pessoas com deficiência,
independente de suas limitações e de que forma isto se reflete
na melhora significativa do clima organizacional.
Workshops
Laboratório de Vivência, realizado de forma a sensibilizar os
participantes no trato e convívio com as pessoas com deficiência.
É conduzido de maneira a trabalhar a diversidade em todos os
aspectos e não somente na abordagem de limitações visíveis.
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O que fazemos para
as empresas
Integração Social
Palestra destinada a facilitar o processo de interatividade entre
a pessoa com deficiência e o quadro de funcionários existente,
visando facilitar o processo de integração entre as partes. Esta
palestra conceitua formas de comunicação, eliminando as
barreiras e preconceitos, estreitando relações de convivência e
contribuindo significativamente para manter os índices de
produtividade da empresa.
Treinamento Especial Para Recrutadores
O Instituto prepara os profissionais da área de Recrutamento e
Seleção, levando os conceitos necessários e indispensáveis para
a avaliação e posterior contratação da pessoa com deficiência.
Imprescindível para o sucesso da colocação do profissional certo
no lugar certo.
Recrutamento & Inclusão Dirigidos
O Instituto tem uma atividade diferenciada de reconhecimento
de talentos e competências, identificando e direcionando as
Pessoas com Deficiência para as melhores oportunidades.
Projeto Respeitando a Diversidade: é um projeto que tem como
objetivo treinar docentes preparando‐os para interagir com as
pessoas com deficiência, inclusive atendendo a lei nº 9394/96.
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Projetos Especiais
Retenção de Talentos
Retenção de Pessoas com Deficiência
Os projetos desenvolvidos desde o início das atividades do Instituto
Pró‐Cidadania, já previam a Retenção das Pessoas com Deficiência,
que hoje está à tona, com ampla divulgação na mídia.

O Instituto Pró‐Cidadania desenvolve e implanta projetos destinado
especificamente à Retenção das Pessoas com Deficiência.
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O que fazemos para a
Pessoa com Deficiência
•

Cursos Comportamentais;

•

Cursos Profissionalizantes;

•

Programa de Qualificação e Requalificação de Pessoas com
Deficiência para a Empregabilidade: programa que acontece
em parceria com escolas de idiomas, de informática e de
ensino profissionalizante, visando prover a qualificação
profissional dessas pessoas, a fim de alavancar o seu
desenvolvimento melhorando a empregabilidade e a
competitividade dentro do mercado de trabalho;

•

Palestras em parceria com palestrantes renomados.
Trazemos temas diversos para ampliar os conhecimentos das
pessoas com deficiência;
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O que fazemos para a
Pessoa com Deficiência
•

Palestras para Aperfeiçoamento:
 5S, PCDA e Motivação
 A diversidade no mercado de trabalho é
importante?
 A inclusão da Pessoa com Deficiência ‐ Você
também é responsável
 A Tecnologia e a Inclusão Social da Pessoa com
Deficiência
 Criatividade, Padronização e 5S
 Despertar para um novo olhar familiar
 Inclusão Social de Pessoas com Deficiência
 Integração Social ‐ Você no mercado de trabalho
 Motivação e Comprometimento
 O deficiente, o mercado de trabalho e a inclusão nas
escolas
 Padronização e Motivação
 Prevenção de Acidentes e a Deficiência
 Responsabilidade Social
 Socialização de Pessoas com Deficiência
 Você e a Empresa ‐ sua 1ª entrevista
 Você pode! ‐ Conheça seu potencial
Todos os nossos treinamentos e palestras para as
Pessoas com Deficiência são GRATUITOS
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Projetos Especiais
Rede IPC
O objetivo é capacitar o
maior número de pessoas, e
simultaneamente,
lhes
proporcionar oportunidade
de inclusão social, por meio
de uma vida produtiva,
através de teleaulas.

As teleaulas serão ministradas de forma teórica, com dinâmicas,
aplicadas para reforço do aprendizado, contando, em cada local,
com um facilitador e voluntários para apoio nas atividades.
Ao concluir cada módulo, o participante estará apto a
candidatar‐se a uma função, dentro de uma organização
empresarial, a começar pelo 1º. Emprego. A cada módulo novo,
soma‐se o conhecimento e a qualificação.
Nosso maior foco são as pessoas excluídas socialmente,
principalmente as que têm deficiência, visando o cumprimento
da Lei de Cotas. No entanto, são também contempladas as
pessoas para que buscam o 1º Emprego, Menor Aprendiz e as
que fazem parte do 4º. Setor.
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Projetos Especiais
4º Setor ®
Mais uma vez o Instituto Pró‐
Cidadania é pioneiro e lança a marca
4º. Setor® ‐ a exclusão da exclusão.
Estamos falando de pessoas excluídas
do mercado de trabalho, por
diferenciarem‐se do padrão da
“normalidade” e que, por esta razão,
não conseguem se empregar através de
processos regulares de seleção.
Esta população invisível é composta por pessoas queimadas;
safenadas; transplantadas; diabéticas insulino‐dependentes; ex‐
cancerosas; obesas; com deficiência que se não se enquadra na
Lei de Cotas; afrodescendentes; as de baixa renda familiar e sem
qualificação profissional; as que buscam a oportunidade do
primeiro emprego, mais uma infinidade delas e, claro, com idade
acima de 45 anos.
O Instituto Pró‐Cidadania, solidário a estas pessoas, adotou a
prática de atendê‐las como forma de conhecer a habilidade e
potencial de cada uma delas e encaminhá‐las para as
oportunidades de emprego disponibilizadas pelas empresas
parceiras, após terem cumprido a Lei de Cotas. As empresas
parceiras do Instituto já praticam a inclusão social e já tem a
cultura da inclusão produtiva em seus processos de seleção
regulares.
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Projetos Especiais
Prêmio IPC de Responsabilidade Social
O Prêmio Instituto Pró‐Cidadania de Responsabilidade Social foi
instituído em 2010 para homenagear empresas que além de
oferecerem oportunidades de inclusão de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho, também permitiram a elas
se integrarem à sociedade, fazendo‐as se sentirem capazes,
divulgando e valorizando o conceito de cidadania, na sua real
acepção.
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Projetos Especiais
Prêmio IPC de Responsabilidade Social
Os ganhadores do Prêmio Instituto Pró‐Cidadania de
Responsabilidade Social , em 2.010, foram:

R. Antônio Tavares, 173 ‐ Bairro da Aclimação ‐ São Paulo ‐ SP ‐ CEP 01542‐010
www.institutoprocidadania.org.br ‐ informacao@institutoprocidadania.org.br

Telefone: (11) 3277‐0337

Parceiros
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Empresas associadas
•

Auto Reg

•

Boehringer Ingelheim do Brasil

•

C&A

•

Fertilizantes Heringer

•

Fleury Laboratórios

•

GD Burti

•

Iopche Maxion S.A.

•

Labsynth

•

Nycomed Pharma

•

Rhodia Poliamidas Brasil

•

Schering Plough Farmacêutica
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Clientes e empresas
que apoiam o Projeto Cidadania ®
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3M do Brasil Ltda.
AC Nielsen do Brasil
Aché Laboratórios
Farmacêuticos S.A.
ADP Brasil Ltda.
Alellyx S.A
Allergan Produtos
Farmacêuticos Ltda.
Alstom do Brasil
Ambev
Amil Assistência Médica
Internacional Ltda.
Arvin Meritor / Iopche
Maxion
Asyst Serviços de
Informática
Auto Reg Serviços
Técnicos
Autometal S.A.
AutoVis
Aventis Pharma Ltda.
Avon Cosméticos
Banco BMC
Banco Bradesco

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banco Cidade S.A.
Banco Citibank
Banco Inter American
Express
Banco Itaú S.A.
Banco Santander Brasil
Banco Santander
Meridional
Blockbuster
Boehringer Ingelheim
Bradesco Previdência S/A
Bradesco Seguros S/A
C & A Modas
C&A Logística
Cargill Agrícola S.A.
Caterpillar Brasil Ltda.
CBC – Companhia Bras.
de Cartuchos
Cebrace Cristal Plano
Ltda.
Cetelem Promotora de
Negócios Ltda.
Cielo S/A
Citrovita
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Clientes e empresas
que apoiam o Projeto Cidadania ®
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Covisel
Dalkia Brasil Ltda.
Deca
Deloitte Touche
Tohmatsu – Auditores
Independentes
Dia Brasil Sociedade Ltda.
Dixie Toga S/A
Duke Energy
International
DuPont do Brasil
Duratex S.A.
Eaton Corporation Ltda.
Editora Globo S/A
Eli Lilly do Brasil Ltda.
Ernst & Young
Fertilizantes Heringer
Fleury
Leroy Merlin
Magneti Marelli Cofap
Cia. Fabricadora de Peças
Magneti Marelli
Escapamentos Ltda.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mendes Junior Trading e
Engenharia
Mercado Livre
Merck Sharp & Dohme
Farmacêutica Ltda.
Microsoft Informática
Ltda.
Mogiana Alimentos S.A.
Mondial Assistance
Net Serviços
Comunicações
Nortel Networks do Brasil
Ind. E Com. Ltda.
NSK Brasil Ltda.
Nycomed Pharma
Paineiras Limpeza e
Serviços Gerais Ltda.
Parmalat Brasil S.A.
Pepsico do Brasil Ltda.
Pimenta Verde
Poliron Cabos Elétricos
Especiais
PPG Industries Corporate
Prefeitura Municipal do
Guarujá
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Clientes e empresas
que apoiam o Projeto Cidadania ®
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prol Editora Gráfica Ltda.
Puras do Brasil
Rhodia Fios Têxteis
Rhodia Poliamidas e
Especialidades
Rigesa Celulose
Ripasa
Rochester Distribuidora
de Auto Peças
RR Donnelley
Rust Engenharia
Saint‐Gobain
Saint‐Gobain Vidros
Santa Marina Vitrage
Sara Lee Cafés do Brasil
Schering do Brasil
Química e Farmacêutica
Sinter Futura
Software Express
Informática Ltda.
Soulan
TAM Linhas Aéreas
Techint Engenharia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tejofran de Saneamento
e Serviços Ltda.
Ticket Serviços
Tokio Marine Seguradora
Tomé Engenharia e
Transporte
Totale Tecnologia
Tozzini Freire Teixeira e
Silva Advogados
UAB Motors
Usina São João Açúcar e
Álcool
Voith Serviços Industriais

R. Antônio Tavares, 173 ‐ Bairro da Aclimação ‐ São Paulo ‐ SP ‐ CEP 01542‐010
www.institutoprocidadania.org.br ‐ informacao@institutoprocidadania.org.br

Telefone: (11) 3277‐0337

Você pode ajudar!
VOCÊ PODE AJUDAR A MUDAR O RUMO DA VIDA DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA DANDO‐LHES DIGNIDADE , OPORTUNIDADE
DE QUALIFICAÇÃO E DE INGRESSAR NO MERCADO DE
TRABALHO.
Muitas das pessoas com deficiência são também chefes de família,
então a sua ajuda é sempre multiplicada por 4 (média das pessoas
numa família brasileira).

PEÇA NOTA FISCAL PAULISTA COM O
CNPJ 05.393.910/0001‐03
A nota fiscal é um direito seu, mas o crédito pode ser revertido para
benefício das Pessoas com Deficiência. Basta você pedir a Nota Fiscal
Paulista com o nosso CNPJ.
Cada vez que você tiver esta atitude, estará contribuindo com a
capacitação e o desenvolvimento de Pessoas com Deficiência e com a
inclusão desta população especial, no mercado de trabalho. Pode
parecer simples para você, mas para nós, isto faz toda a diferença.
Todos os nossos treinamentos são GRATUITOS e precisamos da tua
colaboração.

DIVULGUE ESTA IDEIA.
AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E O IPC AGRADECEM!
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