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Há cerca de duas semanas, Nel-
son Rodoveri Júnior inaugurou
a segunda loja Vida e Cotton,
marca criada por ele e voltada
ao comércio de produtos e
cama, mesa e banho. O novo
estabelecimento fica no Sho-
pping São Judas, centro co-
mercial localizado na zona sul
de São Paulo. Seu feito não cha-
maria a atenção não fosse por
um fato: Rodoveri Júnior é cego
há praticamente oito anos.

Cuca — apelido que ele ga-
nhou quando participava de
competições de skate — tem
hoje uma mínima sensibilidade
a luz, e isso apenas no olho es-
querdo. A falta de visão, porém,
não foi um impedimento para
que ele prosperasse comercial-
mente. Hoje suas lojas vendem
cerca de R$ 150 mil por mês.

Rodoveri Júnior, que tem 37
anos, ingressou no comércio
com cerca de 18, quando trocou
um pequeno terreno que havia
ganhado de sua família por uma
loja de produtos de cama, mesa
e banho. Aos 26 anos ele tinha
oito estabelecimentos do tipo.

Porém, essa trajetória as-
cendente foi interrompida por
um incidente. Em 2002, Rodo-
veri Júnior sofreu um derrame
na retina em Maresias, no lito-
ral paulista, onde costumava
praticar surfe. A causa foi um
choque térmico ocorrido após a
ingestão de uma água de coco
excessivamente gelada. De vol-
ta a São Paulo, Rodoveri Júnior
passou por uma série de cirur-
gias na tentativa de recuperar a
visão. Foram treze durante
2003. O problema se agravou e
no final daquele ano ele ficou
cego. Durante o tratamento, o
empreendedor, que na época
empregava 35 funcionários, fe-
chou suas lojas.

Reabilitação
A reação começou em 2004,
quando ele passou a frequentar
um programa de reabilitação
para pessoas com deficiência
visual. “Em três meses eu já es-
tava lendo e escrevendo Braille
e já andava sozinho com ben-
gala. Em oito mesmes, me dei
alta”, conta. O passo seguinte
foi saber mais sobre as chama-

das tecnologias assistivas, isto
é, desde programas de compu-
tadores que reconhecem e sin-
tetizam voz até telefones que
podem ser utilizados por meio
de comandos sonoros. Rodoveri
Júnior também fez cursos de
informática e terapias corpo-
rais, pois achava que não con-
seguiria voltar ao comércio.

Em 2006, o empreendedor
fez um curso de capacitação
para o mercado de trabalho no
qual precisou desenvolver um
projeto de vida. Foi então que
ele decidiu montar novamente
um comércio. “Percebi que po-
deria criar uma marca. No es-
porte eu era conhecido como
Cuca. Então eu montei a Cuca
Têxtil”, conta. Ele também pre-
cisou de um local que conhe-
cesse bem. “Esse lugar era a
casa da minha mãe, onde eu
morava. Peguei a garagem e lá
montei uma loja de 20 e poucos
metros quadrados”, conta. Com
o tempo, a loja cresceu e chegou
a 120 metros quadrados.

Em janeiro deste ano, Rodo-
veri Júnior fechou a loja na ga-
ragem e reabriu o negócio —
desta vez com o nome de Vida e
Cotton — em um ponto comer-
cial. “Não estou mais preocu-
pado se sou cego, se tenho ben-
gala ou se meu telefone fala. Por
isso a mudança de nome”, diz o
empreendedor, que tem planos
de expansão do negócio. “Se
tudo correr bem, eu tenho von-
tade de colocar a minha etique-
ta naquilo que vendo, ou seja,
ter produtos de marca própria.
E quem sabe futuramente a
Vida e Cotton possa até virar
uma franquia”, diz. ■

Lei de cotas, mudanças culturais
e inovações tecnológicas têm
ampliado a inserção de pessoas
com deficiência no mundo
produtivo e empresarial.
Edson Defendi observa, porém,
que são poucas aquelas
que optam hoje pelo caminho
do empreendedorismo.

Como o senhor avalia
a inserção de pessoas
com deficiência visual no
mercado de trabalho hoje?
Atualmente, a perspectiva é
favorável tanto na inclusão
dessas pessoas como
empregadas quanto como
empreendedoras. Primeiro,
existe uma legislação que de
certa maneira facilita o ingresso
dessas pessoas no mercado.
Afinal, as empresas empresas
precisam cumprir a lei de cotas.
Outro ponto é que a sociedade
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Atitude, a receita
para enfrentar a
deficiência visual
Ele perdeu a visão há oito anos, enquanto surfava. Hoje, vende
cerca de R$ 150 mil por mês em produtos de cama e banho

“O cego, coitado,
jamais pode
empreender.
Não pode porque
não enxerga.
Essa mentalidade
está diminuindo,
mas ainda existe

Rodoveri Júnior,
dono das lojas Vida e Cotton

...EDSON DEFENDI

Psicólogo e coordenador
do setor de empregabilidade
da Fundação Dorina Nowill
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“Há poucos casos de
gente com deficiência
e empreendedora”
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 16.
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