
Aconteceu num restaurante sofis-
ticado de São Paulo. Um garçom

atende uma mulher cadeirante diri-
gindo-se apenas ao seu marido: "Sua
esposa já sabe o que vai comer?". In-
comodada por não ser inquirida dire-
tamente, a mulher intervém, dizendo
que gostaria de filc-mignon. O garçom
ouve e retruca: "Sua mulher vai querer
a carne malpassada ou bem passada?".
Esse exemplo real mostra um pouco
dos constrangimentos pelos quais pas-
sam portadores de deficiências físicas
no papel de clientes. Mas essa falha no
atendimento está começando a mudar.

Um dos sinais de mudança é o cres-
cimento de um serviço que vem sendo
usado por empresas de vários setores:
o cliente secreto portador de deficiên-
cia. Trata-se de um pesquisador que vai
até o estabelecimento se passando por
cliente e produz um relatório descre-
vendo a qualidade do atendimento,, do
acesso e as dificuldades encontradas.

"Esses relatórios vão melhorar o aten-
dimento. Afinal, ser tratado de manei-
ra igual é um direito básico", diz Stella
Susskind, da Shopper Experience, que
desde o começo do ano passou a fazer
esse tipo de teste para mais de uma de-
zena de grandes empresas. Ela conta
com uma rede de 300 colaboradores (re-
munerados a cada visita) nas principais
capitais do país, todos deficientes físicos
de verdade. A procura por melhorar o
atendimento a deficientes também tem
em vista o mercado que eles movimen-
tam. Há no Brasil cerca de 25 milhões
de pessoas com alguma deficiência físi-
ca. Juntas, elas gastam mais de R$ 100
bilhões em bens de consumo ao ano.
Além disso, são grandes formadoras de
opinião entre parentes e amigos porque
costumam ter laços emocionais fortes
com eles. "Se um deficiente não for bem
tratado e não recomendar, ninguém do
seu círculo de amizades entra naquele
lugar", diz Stella. _MARCOS TODESCHINI
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