
Varejo de SP terá selo de respeito à diversidade 

Pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio), sobre a 
qualidade de atendimento no setor de comércio e serviços, aponta que 40% dos entrevistados 
enfrentam problemas com o atendimento no varejo. 

O objetivo da pesquisa, que foi realizada junto ao público presente à Feira Cultural GLBT, no 
dia 22 de maio, tem por objetivo detectar o sentimento desses consumidores em relação ao 
tratamento hoje oferecido pelo setor de comércio e serviços, além da importância de uma 
certificação que contemple o respeito à diversidade.  

Estes são resultados parciais da pesquisa que servirá de base para a criação de um selo de 
respeito à diversidade, a ser lançado em parceria com a ONG Associação da Parada do Orgulho 
GLBT de São Paulo (APOGLBT-SP) para certificar estabelecimentos comerciais. 

Segundo o diretor executivo da Fecomercio, Antonio Carlos Borges, apesar de relevantes, os 
problemas enfrentados pelo público GLBT no trato diário com o varejo são, em geral, de fácil 
solução, e fortemente concentrados no trato pessoal.  

"O atendimento ao público evoluiu muito, mas a eterna vigilância é o preço da excelência. Seja 
pelo aspecto humano e social, seja pelo aspecto mercadológico, a esperança é que, com ações 
direcionadas e muito treinamento e um processo educativo subjacente, ano após ano a 
proporção de consumidores (em geral) que encontra problemas nesse relacionamento seja 
cada vez menor. Com foco em treinamento direcionado para quem atende ao público e, 
certamente, em educação básica no país, a maior parte dos problemas será sanada", afirma.  

No caso das reações ao mau atendimento, apesar de não serem do ponto de vista social 
intensas, podem ser muito significativas no resultado das lojas, afinal em 94% dos casos, o 
vendedor enfrenta algum tipo de de represália. Cerca de 60% daqueles que se sentem mal 
atendidos não retornam ao local de compra.  

Desses, 30% escolhem o caminho da defesa do consumidor ou da justiça para garantir o seu 
direito. O levantamento mostra ainda que 15% dos entrevistados revelaram encontrar 
problemas corriqueiros de atendimento. Mas ainda uma grande parcela encontra problemas 
esporádicos. Apesar de relevantes, os problemas ocorrem cada vez com menor freqüência e o 
desafio agora é buscar a redução gradual e constante desse pontos de atrito. 

Selo  

O respeito à diversidade – raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, deficiência física ou 
orientação sexual – será o principal critério que a Fecomercio irá adotar para certificar a 
excelência no atendimento dos estabelecimentos ligados ao setor de comércio e serviços. As 
ações para o lançamento do selo, que já estão em andamento, fazem parte de uma parceria 
com a ONG Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo (APOGLBT-SP). Como parte 
dessa iniciativa, além da pesquisa, a Fecomercio e a APOGLBT assinaram um protocolo, no dia 
25 de maio, durante coletiva de impresa da 12a Parada GLBT. 

O público GLBT aprova a criação do selo e a certificação do estabelecimento. De acordo com a 
pesquisa, 90% dos consumidores respondem positivamente ao "Selo da Diversidade" na sua 
decisão de consumo. Mais de 70% vêem mais benefícios do que restrições ao estabelecimento 
que de alguma forma seja vinculado ao bom atendimento ao público GLBT e apenas 11% 
acreditam que possa haver restrições de outros consumidores a esses estabelecimentos.  

Entre 60% e 70% tomariam decisões de consumo favoráveis a estabelecimentos que 
respeitem a diversidade. Com relação aos selos que avançam além da diversidade para o 



campo de responsabilidade social, o apelo foi ainda maior, mostrando um grau de 
conscientização elevado do consumidor.  

Na avaliação da Fecomercio, que completa 70 anos em 2008 defendendo a responsabilidade 
ambiental e a inclusão social, o respeito à diversidade não é somente uma questão de 
cidadania, mas uma necessidade da gestão de negócio. "O comércio tem que cumprir sua 
obrigação de não discriminar consumidores. E se fizer de sua empresa um exemplo de respeito 
à diversidade, também ganhará mais clientes", comenta Borges. 

"Uma ação como essa que realizaremos com a Fecomercio é fundamental para mudar a 
mentalidade dos comerciantes. Consumidor é consumidor, não importa a orientação sexual", 
afirma Alexandre Santos, presidente da APOGLBT-SP.  

Além disso, a Fecomercio ressalta que a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais de 
respeitar a diversidade está prevista na Lei Estadual n.º10.948 de 5 novembro de 2001 (a 
íntegra do texto está no site www.fecomercio.com.br). Os comerciantes que não respeitam a 
lei estão sujeitos a penas que vão desde uma multa de R$ 14.880,00 e R$ 44.640,00, em caso 
de reincidência, até a cassação da licença de funcionamento. 
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