




A reação dos vendedores geralmente é começar a gesticular junto ou 
oferecer um papel. Entretanto, há situações em que eles ficam acanhados, 
debocham ou desistem do cliente. "Uma vez, a vendedora não me entendeu, 
ficou desesperada e chamou a outra para me atender. Não gostei, isso me 
irritou e fu i embora, porque ela não conhecia nada sobre surdo", relembra 
o professor. 

Fazer o atendimento com pressa também não ajuda. Nos fast foods, Zovico 
critica a impaciência dos atendentes, que podem colaborar com um gesto simples, 
oferecendo um cardápio para ele apontar qual lanche deseja. O cuidado também 
deve acontecer na hora do pagamento. Às vezes, o vendedor fala um preço e o 
cliente com dificuldade auditiva entende outro, criando um mal-estar. O ideal é 
que se mostre na tela quanto foi gasto para que ele separe a quantia correta. 

Por outro lado, Zovico diz que se sente muito confortável quando viaja de 
avião, pois toda a tripulação é treinada na Língua Brasileira de Sinais. "Seria 
bom que os vendedores também fizessem um curso simples, com 30 horas, 
para conhecer melhor como é a comunicação com surdos. Vão aprender a nos 
atender muito melhor", afirma. 

Para fugir dessa dificuldade de comunicação, muitos também migram pa
ra as compras on-line. Entretanto, quando um produto chega com defeito, a 
barreira se chama Serviço de Atendimento ao Consumidor: "Quando preciso 
do SAC, não posso usar o telefone para reclamar e, por e-mail, a negociação 
fica muito demorada", explica Zovico. O ideal seria o atendimento via chat ou 
por mensagem de celular, porém a Anatei não valida esse tipo de atendimento, 
apenas o telefone para surdos - que quase não é mais utilizado. O professor 
diz que usava isso há 25 anos. 

Uma pesquisa feita pela Federação Nacional de Educação e Integração dos 
Surdos (Feneis) mostra que 73% das pessoas que têm dificuldades auditivas 
preferem se comunicar por mensagem de celular, 9% por chat e 7% por e-mail. 
Apenas 3% delas utilizam telefone para surdos da própria casa e 1% utilizam 
o telefone adaptado público. 

De acordo com o doutor em marketing pela UnB e professor de marke
ting na UFPR Valter Afonso Vieira, para atender um surdo, é necessário que 
você esteja bem preparado. "Solicite desculpas caso não tenha percebido que 
o cliente não ouve. Fale devagar e com frases curtas. Ele compreenderá a 
linguagem labial. Ofereça algo para escrever e se comunicar, anotando even
tualmente os barulhos que os produtos fazem. O importante é se comunicar. 
O método não importa", ensina. 

» ELE NÃO PODE VER, MAS ADORA COMPRAR ROUPAS 
A mesma dificuldade de atendimento acontece com Marcelo Ponico, deficien
te visual. Ponico perdeu a visão aos 30 anos. Dois anos depois, estava buscan
do meios de se comunicar melhor com as pessoas. Participou da Fundação 
Dorina Nowil l , uma instituição para cegos, e isso o ajudou no processo de 
adaptação à nova vida. 

Hoje, Ponico voltou para o mercado de trabalho e atua como advogado. É 
mais independente, mesmo ainda precisando da ajuda da esposa, do cão-guia 
e de um software que transforma tudo escrito para áudio. "Tirando isso, eu 
me viro muito sozinho. Eu gosto dessa independência", revela. 

Entretanto, o problema aparece quando ele precisa comprar alguma coisa. 
"Se for para fazer compras de casa, como feira e supermercado, sempre vou 
com a minha esposa. Agora, quando é para ir ao shopping ou a outro lugar, 

eu levo o Harley, meu cão-guia, e mui
tas vezes passo algumas dificuldades 
com ele", afirma. 

A dificuldade citada é em virtude 
dos locais que não permitem a entrada 
do cão-guia. Quando isso acontece, 
Ponico fica numa situação complicada, 
mas alerta para a solução: "O deficien
te visual deve conhecer as leis. Toda 
vez que alguém me proíbe de andar 
em shoppings ou qualquer lugar pú
blico com o meu cão-guia, eu já sei 
que há uma lei que libera a entrada e, 
aí sim, eu posso argumentar com a 
pessoa", complementa. 

Em relação aos vendedores, Ponico 
afirma que existem situações bem com
plicadas, pois eles não sabem como agir 
quando veem um deficiente visual den
tro da loja. "Parece que sou de outro 
mundo. É muito engraçado, porque 
sinto que as pessoas não sabem o que 
fazer quando eu entro nas lojas. Não 
sabem como explicar a roupa, a textu
ra, a cor verdadeira - eu posso pedir 
uma camiseta verde, mas há vários tons 
de verde - e, muitas vezes, por essa 
falta de experiência, eles acabam fazen
do descaso de mim", revela Ponico. 

Além da situação de não explicar 
direito o produto, o vendedor acaba 
induzindo-o a levar outro que não é 
da vontade dele. "Como a gente não 
vê, os vendedores, para resolverem 
a situação difícil, muitas vezes aca
bam jogando qualquer coisa para 
comprar", confessa. 



Nem todas as lojas, felizmente, praticam esse aten
dimento deficiente. "Ah, para ser sincero são poucas 
preparadas para atender, mas já existem. Às vezes, eu 
até brinco com meus amigos sobre a situação que 
vivo. Se eu entrar numa loja com alguém que tem a 
visão, geralmente os vendedores atendem a pessoa e 
não eu", afirma. 

Uma das lojas indicadas por Ponico é a Urânio, em 
São Paulo. Ele revela que, além de um bom atendi
mento, a loja inovou e criou uma etiqueta em braile 
para ajudar os deficientes. O sócio da Urânio, Geraldo 
Lima, explica de onde surgiu a ideia: "Quando eu fu i 
estruturar a nova campanha para a loja, optei por 
estudar algum sentido sensorial e escolhi a visão. Só 
que não tinha noção de como fazer isso, por onde 
começar. Então, fiz várias pesquisas e assim descobri 
que a grande dificuldade dos cegos quando eles vão 
comprar é a condição de definir cores". 

Depois de descobrir essa dificuldade, o sócio con
tou com a ajuda da Fundação Dorina N o w i l l para 
fazer um estudo sobre como ajudar os cegos a com
prarem. "Foi essa dificuldade que me levou a incluir 
nas peças uma etiqueta em braile. Hoje, o cliente po
de chegar aqui, passar a mão na roupa e vai encontrar 
na barra da camisa (bainha) uma etiqueta dizendo a 
cor e todas as orientações para ele. Nas calças, a mes
ma coisa. Se ele passar a mão no cós, encontrará as informações de que neces
sita", conta Lima. 

No dia do lançamento da etiqueta, foram convidados 30 cegos para o 
coquetel e, de acordo com Lima, foi a melhor experiência para a loja, pois 
o material foi aprovado pelos usuários e isso ajudou na divulgação para 
novos clientes. 

Outra mudança foi deixar o espaço mais livre para a locomoção deles. "Ho
je, temos uma loja mais preparada. Todos os móveis possuem rodinhas, são 
fáceis de serem mudados de lugar e disponibilizamos araras de roupas mais 
organizadas, com espaço para que os deficientes possam andar facilmente. Ou 
seja, repensamos tudo para também atendê-los", revela o sócio. 

» ELE NÃO TEM BRAÇOS, MAS NÃO PARA DE VIAJAR 
Um acidente de trabalho transformou a vida de Flávio Peralta. Em 1997, ele 
trocava um transformador quando levou um enorme choque elétrico que o fez 
amputar os dois braços. Dois anos depois do acidente, tentou colocar uma 
prótese no braço direito - que não funcionou. Então, foi a Sorocaba e conseguiu 
uma prótese do braço esquerdo. 

Os primeiros vendedores que enfrentou após o acidente foram os de apa
relhos ortopédicos. "Eles têm que ser muito bem treinados. Imagine alguém 
como eu, que não possui os dois braços, eles já me ajudaram a me alimentar, 
ir ao banheiro", conta Peralta. Para ele, esse tipo de vendedor tem que ser ao 
mesmo tempo motivador. 

Hoje, Peralta dá palestras sobre prevenção de acidentes de trabalho. Ele já 
fez mais de 315 apresentações por todo o Brasil. Isso faz com que tenha de 

enfrentar a rotina de aeroportos, ho
téis, táxis, sempre contando com au
xílio das pessoas que o atendem, prin
cipalmente em tarefas que parecem 
simples, como colocar o cinto de se
gurança ou levar o garfo até a boca. 

Como passou por todo o Brasil, 
Peralta reconhece que no Rio de Ja
neiro é onde sente as pessoas mais 
preparadas para recebê-lo. "O carioca 
é espetacular: eu chego, já ajudam a 
carregar a bagagem, abrem a porta e 
colocam meu cinto", conta. 

As situações mais chatas que vi
vencia é quando está de paletó e a 
falta dos braços passa despercebida. 
"Quando vou para o guichê do aero
porto e passo na frente de todo mun
do na fila preferencial, as pessoas me 
olham pensando: 'O que este cara 
alto e forte está fazendo passando na 
minha frente?'. Quando eu tiro o pa
letó, as pessoas veem o porquê da 
prioridade, mas, se eu não mostro, às 
vezes dá confusão", diz. 



Peralta acha engraçado quando encontra vende
dores constrangidos, principalmente em lojas de sa
patos. "Quando vou sozinho, gosto de fazer um teste. 
Primeiro, o vendedor me vê e se assusta. Busca o sa
pato e fica me olhando, pensando o que vai fazer. 
Outros me perguntam se preciso de ajuda, pegam 
sapateira e colocam o calçado em mim. Eu acho tudo 
isso muito engraçado", relata. 

Entretanto, uma vendedora de Sorocaba fez com 
que Peralta fosse o surpreendido. Sua esposa havia 
ligado para a loja encomendando calças com elástico 
na cintura (que o torna mais independente). Recomen
dou aos vendedores que ele iria sozinho e precisaria 
de ajuda na hora de provar as peças. "Quem ficou com 
vergonha fui eu, não ia pedir para ela tirar e colocar 
minha roupa. Minha esposa disse para eu ir que me 
ajudariam e, realmente, me apoiaram sem preconcei
to algum. Na verdade, o vendedor precisa ter um 
pouco de preparo e eu também", conta Flávio. 

» ELA NÃO PODE ANDAR, 
MAS ADORA COMPRAR SAPATOS 

Adriana Ferreira Lopes, cadeirante, também já passou 
por várias dificuldades para ser atendida. Para ela, a 
situação de desconforto por parte dos vendedores já 
é normal, mas aconselha que eles busquem sempre 
uma maneira inteligente de fazer atendimento. "Inúmeras vezes eu já cheguei 
em lojas em que os vendedores fingiam que eu não estava ali. E eu dizia: 'Eu 
quero comprar. Você pode me atender?'", declara. 

Por não poder se locomover - em muitas lojas, o espaço para cadeirante é 
pequeno -, às vezes ela deixa de comprar o que quer. "Você acaba se irritando 
com a situação" complementa. 

Para comprar sapatos, a situação é ainda mais difícil, pois muitos vendedo
res estão despreparados. "Já mentiram para mim, falaram que não tinham o 
número que eu calço. Foi preciso o gerente me perguntar o que tinha aconte
cido para eu sair da loja sem nada e acabei contando. Então, descobri que a 
vendedora estava mentindo", lembra-se. 

Mas Adriana também teve a sorte grande de achar uma loja de sapatos 
que a atendesse bem. "Geralmente, os vendedores têm receio de mexer no 
meu pé ou ficam sem saber o que fazer quando eu entro na loja. Mas já achei 
uma loja de calçados ideal para mim. Lá, eles atendem bem e não têm receio 
de nada", considera. 

O estabelecimento ao qual se refere é a Estilo Próprio Calçados. "Eu não 
saio de lá, tudo o que eu compro é de lá. Eles me atendem muito bem. O meu 
atendimento começa na calçada da loja. Eles vão me buscar na frente e me 
ajudam em tudo, desde a entrar na loja a comprar os melhores sapatos para 
mim", revela. 

Um dos vendedores que atende a cadeirante é Rony Oliveira. Ele está na 
empresa há sete anos e conta que várias vezes já passou por situações de aten
dimento com diversos tipos de clientes especiais. "É normal na nossa loja 
fazer atendimento a eles. E, sinceramente, eu não vejo problema algum em 

atendê-los. Confesso que, às vezes, é 
difícil demais, mas a gente tenta", 
afirma Oliveira. 

Ele conta que gosta de fazer vendas 
especiais, pois geralmente são clientes 
que querem comprar, mas sentem-se 
carentes ou até mesmo com vergonha 
da deficiência. "Driblar isso e conquis
tar o cliente é muito mais importante", 
acrescenta o vendedor. 

A "Dri " , como é conhecida por 
todos, é considerada o xodó dos ven
dedores da Estilo Próprio. "Ela é a 
nossa queridinha aqui. Todo mundo 
já sabe o seu gosto e, além do mais, 
ela já virou a nossa cliente número 
um. Se não vem aqui, ela liga ou, às 
vezes, só passa para saber as novida
des", conta Oliveira. 

» FOMOS CONFERIR! 
Inspiradas pelas histórias que você 
leu até agora, resolvemos fazer o papel 
de cliente oculto e saber se tudo o que 
os nossos entrevistados contaram era 



verdade. Não deu outra: 90% do que eles contaram também aconteceu conosco! 
Veja como foi essa experiência. 

Passamos a tarde em um shopping de Curitiba e conferimos cenas que até 
Deus duvida. Uma de nós foi a cadeirante e a outra, a acompanhante que ajuda 
a deficiente. Além disso, contamos com a ajuda do consultor Claudio Diogo, que 
também é um grande parceiro nosso, para fazer a análise dos atendimentos. 

Chegamos ao shopping e procuramos uma vaga de cadeirante. Estaciona
mos e saímos do carro na real situação de cadeirante e acompanhante. Come
çamos o desafio de andar pelo local. A primeira sensação foi de pena. As pes
soas olhavam com um olhar triste, de dó. 

Entramos numa grande loja de departamentos que vende desde cama, me
sa e banho até eletroeletrônico. O problema era andar com a cadeira de rodas 
dentro dessa loja. Primeiro, ficamos somente no térreo, tentamos caminhar 
entre as araras de roupas espalhadas pelo local, mas não conseguimos. Então, 
pedimos a atenção de uma vendedora para ir ao andar de cima e ela nos orien
tou que a melhor maneira era subir com o elevador. 

Fizemos isso e, ao chegarmos lá, tentamos andar e a situação era pior ainda. 
(Confira o vídeo em www.vendamais.com.br). Vários produtos estavam espalha
dos no chão, o que dificultava qualquer movimento de um cadeirante. O corre
dor dos produtos era bagunçado e, além de não ter muito espaço, ainda havia 
produtos atrapalhando. Inconformadas com essa circunstância, fomos até a 
vendedora e sugerimos uma preocupação maior com os clientes cadeirantes -
afinal de contas, não estávamos conseguindo fazer nada ali dentro. A atendente, 
muito simpática, agradeceu pela sugestão e, depois disso, saímos da loja. 

» FALTA DE PREPARO 
Já com a presença do Claudio Diogo, decidimos fazer o teste numa loja de rou
pa de renome. Ele entrou primeiro e logo entramos. O consultor achou incrível 
a reação dos vendedores e apontou: "Na hora em que eles me viram, um rapaz 
alto ia me atender - ele tinha jeito de ser gerente -, mas, assim que vocês en
traram, foi muito estranho. Cada vendedor procurou fazer uma coisa. O rapaz 
arrumou a arara de roupas, a moça procurou dobrar as peças que estavam 
jogadas em cima da mesa, mas em nenhum momento algum vendedor parou 
e foi atender vocês". 

Além da falta de um bom atendimento, foi difícil usar o provador da loja. 
O local era muito estreito para uma cadeirante. Não compramos nada e segui
mos para outras lojas do shopping. Paramos em mais uma loja de vestidos. 
Estávamos à procura de um vestido para uma formatura e, para a nossa sur
presa, ao entrarmos a vendedora já foi logo dizendo que sabia que vestido 
procurávamos. "Já sei, você veio atrás de um vestido vermelho nesse modelo 
(mostrou o modelo)", afirmou a vendedora. 

"Como vocês podem ver, as pessoas não estão preparadas para atender os 
clientes. Em várias dessas lojas que fomos, além do erro comum de atendimen
to, é visível a falta de preparo dos vendedores. Eles não sabem como lidar com 
a situação, ficam sem saber o que fazer quando um deficiente entra na loja", 
considera Claudio. 

Entre várias experiências dentro do shopping, tivemos uma que superou 
todos os erros que um vendedor pode cometer. Ao entrarmos numa loja de 
lingerie, o primeiro desafio foi tentar entrar com a cadeira no local. Além de ter 
uma porta estreita, havia muitas caixas na entrada da loja que impediam a 
locomoção e, assim que nos viram, parecia que a cadeirante era um enfeite, 

ninguém perguntou o que ela deseja
va. Foi preciso que os dois acompa
nhantes saíssem da loja para a vende
dora perceber a presença da deficien
te no local. 

O erro mais grave ainda estava por 
vir. Veja o diálogo que a cadeirante 
teve com a vendedora, após revelar 
que gostaria de ver uma lingerie ver
melha e de esperar cerca de dois mi
nutos esperando a vendedora separar 
as lingeries: 
— Olha, tem esse modelo que o sutiã 
fecha na frente. Tem esse outro que é 
mais delicadinho. Esses aqui são os 
mais caros. 

Enquanto analisava os modelos, a 
vendedora soltou a pérola: 
— Você quer um vibrador também? 

Ficamos nos perguntando o que 
ela queria dizer com a pergunta, será 
que ela acha que cadeirante não pode 
ter um namorado e vida sexual? - isso 
não saía da nossa cabeça. 
— Não, moça. Eu não preciso disso, 
tenho namorado e estou comprando 
a lingerie vermelha em razão dele. É a 
cor que ele mais gosta. 

Sem jeito, ela tentou reverter a 
situação oferecendo outros produtos 
e, para não criar um clima ainda mais 
chato, fingimos que nada tinha acon
tecido, mas a sensação de inferiorida
de foi grande. Agradecemos o atendi
mento e saímos da loja. 

De todas as experiências boas ou 
ruins, ficou uma grande lição: defini-

http://www.vendamais.com.br


tivamente, são poucos os vendedores 
que estão preparados para lidar com 
vendas especiais. 

Mas vale lembrar também que es
se despreparo acontece com clientes 
comuns também. Para Claudio Diogo, 
os vendedores ainda teimam em ape
nas vender o produto, e não o proces
so completo de vendas. "Isso acontece 
também com os clientes 'normais'. 
Muitos erros que encontramos nos 
vendedores do shopping são comuns 
no dia a dia. Muitos deles nem sequer 
tentaram entender qual era a real ne
cessidade do cliente, foram jogando 
produtos, mas isso é comum tanto 
para clientes 'normais' quanto para 
os especiais", lembra o consultor. 

Para corrigir isso, é necessário que 
o vendedor tire da cabeça que o mais 
importante é vender o produto e co
loque o cliente em primeiro plano. 
"Não dá para ficar julgando os clientes 
por aparências, preconceitos ou qual
quer outro tipo de discriminação. O 
consumidor quer comprar e o vende
dor tem que saber como vender com 
ética e respeito", finaliza Claudio. 

» COMO RESOLVER A SITUAÇÃO 
Valter Afonso Vieira, doutor em mar
keting pela UnB, explica que, atual
mente, as organizações necessitam 
analisar desde o layout de loja até o 
treinamento para os vendedores e, 
assim, gerar mais conforto para os 
deficientes. "Melhoras no acesso à 
loja, aos produtos, ao sistema de 
pagamento (caixa), ao setor de em
balagens ou mesmo de experimen
tação de produto devem existir objetivando maiores níveis de satisfação e 
taxas de retorno, por exemplo: quantos metros de altura tem um balcão de 
vendas do aeroporto?", questiona. 

Para ele, vendedores carecem de treinamento para compreender as necessi
dades especiais dos deficientes. Isso precisa ser mudado. Um bom treinamento 
em vendas pode focar pontos de educação, de respeito mútuo, de atendimento e 
cordialidade e de justiça social, aumentando a interação entre organização e 
cliente. "Dado isso, o deficiente tende a fazer um boca a boca positivo da empre
sa para outros deficientes, aumentando a rede. Note que, em plena inclusão di
gital, os deficientes têm muito acesso à internet e o Twitter pode ser uma ferra
menta para divulgar qualquer tipo de atendimento, seja bom ou ruim", declara. 

UM EXEMPLO DE 
QUEM SABE FAZER 

Em mais um dia agitado, o ven
dedor de automóveis, Gilberto 
Toporoski, vê um homem de 
cabelo branco e sorridente se 
aproximando de sua mesa. Ele 
se identificou como Portador 
de Necessidades Especiais 
(PNE), por ter movimentos li
mitados em uma das pernas. 
Esse primeiro contato visual foi 
o início da negociação com o 
cabeleireiro Orestes Oliveira 
Freitas. 

Nos sete anos de experiên
cia com vendas especiais, Gil
berto ouviu uma queixa muito 
comum dos clientes: a de que 
tinham ido a concessionárias, gostariam realmente de comprar, mas não eram levados 
a sério. A situação de Orestes era bem semelhante. 

Os dois foram ver os carros adaptados que a loja apresentava. "Não ofereci apoio 
ao caminhar com ele, ficamos sempre lado a lado, conversando. 0 cliente entrou no 
carro, sentou e fiz a demonstração do veículo", relata Gilberto. Segundo ele, os porta
dores de necessidades especiais não gostam de ser tratados com dependência, eles 
precisam demonstrar que são capazes de se locomover sozinhos, a não ser que esten
dam o braço pedindo apoio. 

De volta à mesa de negociação, fizeram cálculos de preço e Orestes fez a proposta 
para comprar o carro à vista. Gilberto se comprometeu a intermediar todo o processo 
da nova documentação, foi várias vezes ao despachante para levar documentos e 
buscá-los quando prontos. Ligava para o cliente a cada etapa do processo, que durou 
cerca de três meses. Finalmente, quando o pedido do carro ficou pronto, o vendedor 
se preocupou com a dificuldade de locomoção em uma das pernas de Orestes e foi até 
a casa dele para pegar a assinatura final. 

Essa foi uma venda bem-sucedida, que contou com o preparo profissional e a boa 
vontade do vendedor. Os anos de experiência ensinaram detalhes importantes a Gil
berto no trato com portadores de necessidades especiais. 

Vieira conta que evitar atender um 
deficiente pode ser um dos primeiros 
pensamentos do vendedor quando o 
vê: "Ah, aquele deficiente vai me dar 
trabalho!". Pensamentos como esse 
podem existir. "Todavia, o deficiente 
tem o direito de ser atendido igualmen
te em primeiro momento. O Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) registrou, no Censo 2000, que 
o Brasil possui um contingente de 14,5% 
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