
P E S Q U I S A

UMA NOVA VISÃO
FEBRABAN DIVULGA PESQUISA SOBRE AS PERCEPÇÕES DE

PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E MOSTRA O POTENCIAL
SOCIOECONÔMICO DESSE PÚBLICO

E LES CORRESPONDEM A 14,5% DA POPULAÇÃO BRASI-

LEIRA. MINORIA, E POR MUITO TEMPO EXCLUÍDOS DA

SOCIEDADE, DE ALGUNS ANOS PARA CÁ AS PESSOAS

COM DEFICIÊNCIA PASSARAM A SER ENXERGADAS CA-

DA VEZ MAIS POR EMPRESAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PELA POPULA-

ÇÃO EM GERAL. SEGUNDO O ÚLTIMO CENSO, SÃO CONSIDERA-

DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AQUELES QUE POSSUEM ALGUMA

DIFICULDADE PERMANENTE DE ENXERGAR, OUVIR OU CAMINHAR.

Ano após ano, esses milhões de cidadãos lutam por seu es-
paço socioeconômico no País e mostram que podem viver
como qualquer outra pessoa. Posicionando-se diante dessa
situação, a Federação Brasileira dos Bancos apresentou no
último mês de agosto a pesquisa "População com deficiên-
cia no Brasil, fatos e percepções", parte do programa de in-
clusão social da instituição. "Nós tínhamos como desafio
trazer esse segmento para dentro de nossos bancos, como
funcionários, usuários e consumidores", conta Mário Sérgio
Vasconcelos, diretor de relações institucionais da Febraban.

Para que esse objetivo fosse atingido, a Febraban, em
parceria com a i-Social, foi a campo para conhecer e en-
tender essa população. "Precisávamos saber das estatísticas,
o perfil socioeconômico, desejos e necessidades para reali-
zar uma ação consistente", completa Vasconcelos. Dados
curiosos foram divulgados. Um deles é que esse público
muitas vezes deixa de freqüentar shoppings, restaurantes e
outros estabelecimentos pela falta de acessibilidade. Se
fossem providenciados alguns ajustes, como corredores
mais largos, sanitários adaptados e cardápios em braile,
eles seriam capazes de movimentar a média de cem bilhões
de reais por ano. "E um grande potencial de consumo e po-

POSIÇÃO NA FAMÍLIA (EM%)

de se tornar ainda maior se empresas deixarem seus precon-
ceitos de lado e investirem na contratação de pessoas com
deficiência", diz Andréa Schwarz, consultora da i-Social. A
pesquisa ainda mostra que 78% das pessoas com deficiência
relacionam-se com bancos, preferencialmente via agências,
pois gostam do contato com seus gerentes - a freqüência
chega a quase uma vez por semana. Vasconcelos garante
que "muitas agências já estão sendo modificadas e que as
localidades próximas a centros comercias serão priorizadas,
uma vez que esses consumidores também terão mais fácil
acesso para outros tipos de serviços".

Existem dificuldades. "Barreiras arquitetônicas devem,
sim, ser superadas, mas a atitude da sociedade perante às
pessoas com deficiência também deve ser modificada", la-
menta Andréa. "Elas querem ser valorizadas e tratadas com
normalidade", completa a consultora. Espera-se que seja
uma questão de tempo para que isso aconteça. "Criamos
uma cultura de inclusão nas agências. Funcionários estão
sendo treinados para receber esse público e a intenção é ter
nos bancos pelo menos duas pessoas que possam se comuni-
car em libras (língua de sinais)", diz Vasconcelos.
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