
Preconceito recua; salários continuam baixos 
 
Gaúcho, o proprietário e diretor-geral da Soul AD Propaganda, Geraldo Rodrigues Neto, 
começou a trabalhar com publicidade aos 18 anos, ainda em Porto Alegre. Com facilidade para 
escrever, ele conseguiu um emprego como redator júnior de uma pequena agência. Aos 24 
anos, ele se mudou para São Paulo, onde passou por agências como Grab-Merit, Adag, Advert 
e CBBA/JWT. Nesse percurso, ele se tornou um profissional premiados, tanto nacional quanto 
internacionalmente, chegando mesmo a ganhar um Leão de Ouro no Festival de Publicidade de 
Cannes com um comercial feito para a bala Soft. Ao todo, o publicitário, conquistou 123 
prêmios, um mérito para poucos.  
 
A trajetória de Rodrigues Neto, hoje com 55 anos, torna-se ainda mais impressionante devido 
a um pequeno fato: ele perdeu a visão do olho direito com apenas três anos, ficando apenas 
com 30% da capacidade do olho esquerdo. A visão diminuiu progressivamente até 2000, 
quando o publicitário ficou completamente cego. A deficiência foi causado por uma problema 
genético chamado Síndrome de Von Hippel Lindau. "Ela pode se manifestar na visão ou no 
fígado. No meu caso, é um distúrbio do sistema vascular do olhos", explica.  
 
Rodrigues Neto conta que foi demitido da CBBA - onde havia ingressado como vice-presidente 
de criação - com três frases: "Os nossos clientes ficam constrangidos com a sua deficiência"; 
"Você não tem mais condições de avaliar o resultado final do trabalho"; e "Sua assistente não 
pode te substituir indefinidamente". Para o publicitário, o episódio o "ensinou a nadar": ele 
partiu para uma carreira individual, inicialmente com um home office.  
 
A carreira solo começou com campanhas políticas e com a conta da Gulliver. A Soul AD 
Propaganda só surgiu em 2002, dois anos após Rodrigues Neto ficar totalmente cego. Com o 
tempo, a agência foi ganhando clientes e hoje atende marcas como Grow, Construtora Basile, 
Toyster e Hasbro. A empresa teve um faturamento de R$ 5 milhões em 2008 e prevê um 
crescimento de 20% a 25% para este ano. "A Soul AD é uma butique de criação, uma agência 
de autor. Ela é reflexo da minha vontade e da minha libertação", afirma o publicitário.  
 
Rodrigues Neto explica como faz para atuar em um ramo tão imagético como a publicidade. 
"Eu tenho memória visual, pois fiquei cego com 46 anos. Atualizo essa memória na medida do 
possível. O fato é que o processo criativo é algo interno: tudo é criado mentalmente e só 
depois é que vira um quadro visual. Nesse momento, há a ajuda de um terceiro, como o 
redator", explica. No seu dia-a-dia, o publicitário tem total autonomia. Para isso, usa recursos 
tecnológicos como um relógio que fala as horas, programas de leitura no computador e uma 
agenda digital, onde registra seus compromissos e os envia eletronicamente para sua 
secretária.  
 
Ser visto como uma espécie de super-herói, com sentidos aguçados, não é algo que agrada 
Rodrigues Neto. "O que ocorre é que uso mais os outros sentidos. É fácil o cego recorrer à 
explicação da superdotação, pois quer negar seu problema. Eu não perdi um dedo, mas um 
sentido. Entender isso e aceitar essa realidade causa sofrimento e leva tempo", diz. "Eu teria 
buscado o que busquei de qualquer forma, por causa da minha alma e desejo de autonomia", 
acrescenta.  
 
Para ele, a sociedade brasileira não está devidamente preparada para ter líderes que sejam 
portadores de alguma deficiência. "A sociedade transfere a responsabilidade para os outros, 
para ONGs, para o governo ou para a Igreja." Na opinião do profissional, é necessário uma 
melhor educação sobre o tema para que as pessoas compreendam a realidade dos portadores 
de deficiência e também para que as soluções para essas pessoas não fiquem só nos livros.  
 
Ganhos menores  
 
Para o coordenador do programa Serasa Experian de Empregabilidade, João Ribas, são poucos 
os portadores de deficiência que chegam aos cargos de liderança. Ele acabou de coordenar 
mais uma edição do programa que, no último semestre, capacitou 100 pessoas com 
necessidades especiais para o mercado de trabalho. "Geralmente, o salário desses empregados 



não passa de R$ 1 mil", lamenta. "As empresas contratam porque têm metas a cumprir". Ele 
acrescenta que, por outro lado, a maior parte do portadores de deficiência não está preparada 
para ocupar os primeiros escalões das empresas devido à falta de qualificação.  
 
Com 54 anos, Ribas nasceu com uma problema na coluna vertebral chamado 
mielomeningocele e, por isso, nunca andou. "Minha família é de uma camada social média. Por 
isso, fiz faculdade, mestrado e doutorado. Fui professor universitário e hoje faço o que mais 
quero, que é trabalhar com inclusão de pessoas com deficiência", declara. Porém, ele 
reconhece que casos semelhantes ao seu são pouco comuns. "Conheço muitas pessoas com 
deficiência. Conto nos dedos de uma mão aqueles que ocupam cargos de liderança e que 
consegue fazer uma faculdade de primeira linha", completa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 fev. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


