
Varejo busca reformulações para atrair clientes especiais 
Fernanda Martins 
 
O Brasil possui 24,5 milhões de pessoas com deficiência, o equivalente a 14,5% da população, 
de acordo com dados de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Parte 
significativa desse contigente é economicamente ativa, no entanto ainda encontra diversas 
dificuldades para ser atendido adequadamente. 
 
Deficientes visuais são frequentemente impedidos de entrar em estabelecimentos comerciais 
com cão-guia; deficientes auditivos sentem falta de propagandas com legenda. 
 
Segundo especialistas, a ausência de equipes treinadas para atender ao deficiente pode dar 
margem a atitudes preconceituosas e afastar consumidores em potencial. 
 
"São pessoas que trabalham, têm renda própria e adquirem produtos e serviços como 
qualquer outro consumidor" afirma a advogada Cláudia Maria Lazzarini, que estuda a inserção 
dos portadores de deficiências no mercado consumidor. 
 
Alex Vicintin, da Plura, consultoria especializada em inclusão social, observa que esses clientes 
vivenciam o fenômeno da "invisibilidade" no ato da compra. "Ele (o deficiente) chega à loja 
com um acompanhante, faz uma pergunta e o atendente responde ao acompanhante, não a 
ele. No entanto, quando o deficiente entra no mercado de trabalho, consequentemente sua 
renda aumenta e o varejo é o primeiro a ser impactado. Com maior poder de compra, eles vão 
às lojas que melhor os atendem", afirmou. 
 
Presidente da Shopper Experience e da divisão latino-americana da Mystery Shopping 
Providers Association, Stella Kochen Susskind acredita que as empresas não estão preparadas 
para atender a essa demanda. 
 
Ela ensina a empresários como preparar as equipes psicologicamente para atender ao público 
especial. 
 
“A boa notícia é que inúmeras empresas estão interessadas em saber onde erram e quais são 
as alternativas para iniciar um projeto de acessibilidade, de inclusão social. Entre os erros mais 
frequentes detectados por nossa equipe estão as barreiras físicas, que ilustram o quanto a 
sociedade brasileira está despreparada para incorporar a inclusão de portadores de deficiência 
no cotidiano”, afirma a executiva. 
 
Com relação aos custos, o investimento em cardápios em braille é pequeno e por isso pode ser 
adotado por muitas empresas. 
 
Segundo Rodolfo Alves, assistente de vendas da Civiam Brasil Gráfica Braille, os empresários 
que desejam investir no melhor atendimento aos deficientes visuais, devem contratar os 
serviços de impressão. “Por exemplo, dois cardápios em braille, em papel A4, independente do 
número de páginas, custam apenas R$ 65.” Em São Paulo, na Bela Vista, a Rua Avanhandava 
se destaca por localizar restaurantes adaptados aos deficientes físicos. São eles o Central 22, 
Pizzaria Famiglia Mancini, Camarim 37, Ristorante Walter Mancini e Famiglia Mancini. O último, 
com mais de 30 anos, tem elevador e banheiros adaptados, rampas, além de amplo espaço 
entre as mesas para facilitar a locomoção dos clientes especiais. 
 
De acordo com Walter Mancini, proprietário dos estabelecimentos, em cidades como 
Barcelona, Nova York e Paris é comum encontrar locais com acessibilidade, mas o mesmo não 
é visto por aqui. "Não é por falta de respeito aos deficientes que as adaptações não são 
realizadas, mas por haver altos custos envolvidos. O elevador do meu restaurante custou R$ 
100 mil. Nos banheiros, o investimento é até pequeno. Uma alternativa simples é a inserção 
de barras de ferro como apoio", diz o proprietário, que negocia com empresas a impressão dos 
cardápios em braille. 
 



Criada há 20 anos, a marca carioca de moda feminina, Ágatha inovou na criação da maior loja 
da rede no Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro. De acordo com Letícia Couto, gerente de 
marketing, a empresa incluiu no projeto o provador adaptado para cadeirantes. “A Ágatha 
talvez tenha tido essa visão antes das outras marcas, mas esse movimento de inclusão é 
natural. Temos como público-alvo mulheres jovens, independentes e cheias de estilo. Por que 
as cadeirantes não podem se encaixar nesse perfil? São consumidoras como qualquer outra 
mulher. A diferença é que precisam de um espaço diferenciado e com total conforto”. 
 

 
 
Disputa forte pela preferência do público 
Fernanda Martins 
 
As empresas do comércio varejista que se prepararam para atender aos consumidores 
especiais estão saindo na frente na disputa pela preferências destes. Com isso, criam em seus 
clientes uma imagem positiva. 
 
"A resposta das cadeirantes tem sido a melhor possível. Elas se sentem valorizadas e 
respeitadas, principalmente, por poderem comprar na loja que gostam, sem que o fato de ser 
cadeirante seja um empecilho", disse Letícia Couto, da Ágatha. 
 
Para o consultor Alex Vicintin, da Plura, mercado deve atentar para as adaptações a serem 
realizadas, pois os clientes podem ou não indicar os locais que frequentam. 
 
"Uma pessoa com deficiência tem, em média, influência sobre pelo menos três outras pessoas 
sem deficiência. Considerando a parcela da população com essa característica, teríamos 
metade da população impactada por essas pessoas" afirma Vicintin.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 nov. 2010, Seudinheiro, p. B-14.   


