
Segmento emerge com oportunidades 
Raquel Bocato 
 
Portadores de necessidades especiais tornam-se alvo de empresas. 
 
Até pouco tempo, o mercado para deficientes era invisível. Composto de 24,5 milhões de pessoas 
-o que equivale à população da Malásia-, eram poucos os empresários que viam nesse público um 
nicho a ser explorado. 
 
Em parte devido à lei nº 8.213 -que prevê uma reserva de 2% a 5% de vagas em companhias 
com mais de mil funcionários-, em parte pelo aumento da responsabilidade social e da política de 
diversidade nas empresas, o segmento dos consumidores portadores de necessidades especiais 
emergiu. E eles aparecem com dinheiro no bolso, já que esses brasileiros têm, pouco a pouco, 
ingressado no mercado de trabalho. 
 
Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, havia cerca de 9 milhões de deficientes com 
idade para trabalhar em 2002. Desses, 1 milhão exercia atividade remunerada e 200 mil eram 
empregados com registro de carteira. 
 
"Há uma intensa fiscalização em São Paulo e na região do ABC paulista para que as empresas 
cumpram a Lei de Cotas. A multa para firmas que não contratarem o número mínimo de 
deficientes pode ultrapassar R$ 63 mil", destaca Ricardo Hodish, 42, diretor da Painel Assessoria. 
"Esse controle governamental tem permitido que um número maior de deficientes tenha poder de 
compra", acrescenta Hodish. 
 
Curva ascendente 
 
De olho nesse mercado que está delineando-se, algumas empresas tomaram a dianteira e 
comemoram um crescimento anual em vendas que é superior a 300%. 
É o caso da I.social, consultoria especializada em assessorar empresas para contratação de 
pessoas portadoras de necessidades especiais e em preparar profissionais para o mercado de 
trabalho. 
 
"Para adaptar-se à Lei de Cotas e fugir das multas, muitas companhias contratam assessorias 
para redefinir o layout do ambiente, tornar o estabelecimento acessível a deficientes e treinar os 
funcionários", explica a sócia da empresa Andrea Schwarz, 29. 
 
A empreendedora diz ter notado uma oportunidade de mercado há sete anos, quando começou a 
usar cadeira de rodas em razão de uma má-formação na coluna. "Percebi que não poderia mais ir 
aos locais que costumava freqüentar porque não ofereciam infra-estrutura suficiente para receber 
um cadeirante", recorda. 
 
Schwarz tem planos para expandir a empresa e pretende instalar uma filial em Buenos Aires até o 
fim de 2006. "Há muito espaço para crescer. Os deficientes querem consumir", finaliza. 

 
 
Leia Mais 
 
País sofre de carência de novos produtos  
Da Reportagem Local  
 
No Brasil, pouco se cria para os portadores de necessidades especiais. Se eles quiserem relógios 
especiais ou sinalizadores (que alertam quando há chamada telefônica ou quando alguém toca a 
campainha), é na Europa ou nos Estados Unidos que acharão os produtos. 



"Até pouco tempo, quem quisesse comprar uma máquina de braile teria de importá-la ao preço de 
R$ 3.500", diz Victor Siaulys, presidente da Laramara (Associação Brasileira de Assistência ao 
Deficiente Visual). 
 
Neste mês, a entidade firmou parcerias com empresas para a produção do equipamento em terras 
brasileiras. "O intuito é promover a inclusão social de 1,5 milhão de deficientes visuais." 
A princípio, algumas máquinas serão doadas para municípios. Depois, começa a fase de 
comercialização, a menos de R$ 2.000. 
 
"Esse é apenas um exemplo de equipamentos que podem ser produzidos no Brasil. Os deficientes 
visuais também carecem de relógios especiais, calculadoras e rotuladoras", enumera. 
O analista de sistemas Luiz Eduardo Torto Mariz de Oliveira, 37, que é cego, concorda: "Ainda há 
muito a fazer por esse público. Sinto falta de equipamentos como um vendido na Europa que 
diferencia a cor das roupas". 

 
 
Leia Mais 
 
Sucesso depende de romper barreiras 
Da Reportagem Local  
 
Era década de 60 quando um imigrante italiano pediu ao mecânico do bairro que adaptasse um 
carro, deixando a embreagem ao alcance das mãos. Modificação feita, o estrangeiro procurou o 
departamento de trânsito para conseguir a habilitação necessária. 
 
A mudança fez nascer uma empresa de adaptação veicular. Os donos da companhia creditam ao 
pioneirismo o sucesso da Cavenaghi. "Investimos de 5% a 10% da receita em pesquisa para 
conquistar cada vez mais esse mercado", explica a sócia Mônica Cavenaghi. 
 
Além da adaptação veicular, carro-chefe da empresa, a companhia desenvolveu produtos 
específicos para proporcionar mais mobilidade ao deficiente físico. "Criamos cadeiras de rodas 
mais leves para facilitar a entrada no veículo", comenta Cavenaghi. A empresária ensina: "São as 
inovações constantes que nos permitem fidelizar o consumidor e crescer, ao menos, 10% ao ano". 
 
Modernização 
 
É na novidade e na tecnologia que aposta o empresário Roberto Leite, da Condutron. Após atuar 
por 12 anos como importador de triciclos motorizados para quem tem dificuldade de locomoção, 
decidiu criar modelos brasileiros. 
 
"A alta do dólar, especialmente durante os anos de 2001 e 2002, prejudicou as vendas", lembra. 
Mas a tentativa de nacionalizar a produção também não foi das melhores. "É difícil encontrar 
fornecedores que mantenham a padronização e sejam pontuais na entrega das peças", reclama. 
Agora, elabora parte no Brasil e importa parte dos artigos necessários à construção do veículo. 
Também adotou uma estratégia agressiva para fazer-se conhecido entre os consumidores. 
Comercializa os modelos -que custam ao consumidor R$ 4.800- a "preço de fábrica" para 
supermercados. "Assim os clientes podem ter contato com o produto. A meta para 2005 é atingir 
um faturamento de R$ 500 mil anuais." 

 
 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Tamanho do mercado-alvo é incerto 
Da Reportagem Local 
 
Há unanimidade, no entanto, sobre a necessidade de especialização 
 
Nicho ou segmento de mercado? Quando se trata de oferecer produtos e serviços para o público 
composto de pessoas portadoras de necessidades especiais, especialistas consultados pela Folha 
divergem nas respostas. 
 
"Esse é apenas um nicho de mercado. Não se pode afirmar que todas as pessoas com algum tipo 
de deficiência tenham poder de compra", diz o coordenador-adjunto do Centro de 
Empreendedorismo da FGV-SP (Fundação Getulio Vargas), Tales Andreassi. 
 
O consultor do Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) João 
Abdalla Neto discorda: "É um número imenso de consumidores. Chamar de nicho é um erro". 
Andreassi rebate: "Na elaboração do plano de negócios, os empresários devem levar em conta 
que são pessoas com demandas muito diferentes. A oferta de produtos ou serviços a deficientes 
visuais não necessariamente atende aos com problemas de audição". 
 
De acordo com o último censo demográfico do IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), dos 24,5 milhões de brasileiros com necessidades especiais -14,5% da população-, 
57% dizem ter dificuldade visual, 19% afirmam apresentar deficiência auditiva e 23% relatam 
problemas para caminhar. 
 
Consenso 
Se os especialistas discordam do tamanho desse mercado, concordam que os empresários devem 
apostar em focos específicos para seus negócios. "A estratégia deve incluir produtos exclusivos 
para um desses públicos", orienta o professor da FGV-SP. Dessa forma, segundo ele, o 
empresário pode faturar não em volume, mas em uma margem de lucros maior. 
Para os consultores, a vantagem dessa segmentação é a possibilidade de ter uma estratégia de 
marketing mais direcionada, sem a necessidade de investimento em veículos de massa, como 
rádio. 
 
"Não tenho planos para anunciar os produtos que vendo. Faço parte de associações de deficientes 
visuais no Brasil e na América Latina e estabeleço contatos com a comunidade e com entidades 
governamentais. Assim, obtenho bons resultados", conta o dono da Bengala Branca, Marco 
Antônio dos Santos Bertoglio, 70. 
 
O empresário oferece termômetros falados e relógios adaptados em consignação para 
associações. "Dessa forma, os produtos são distribuídos para todo o país." 
 
Mas confessa que a receita de sucesso da empresa está além dos produtos que produz e 
comercializa. "Quando abri a firma, em 1995, as concorrentes vendiam equipamentos sem 
assistência técnica e com manuais e sistema de voz em outro idioma", diz Bertoglio. "Percebi que 
era no pós-venda que estava a porta para estabelecer-me no mercado. Adaptei os produtos e 
passei a acompanhar o consumidor." 

 
 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Atendimento a surdos-mudos anima empresário  
Da Reportagem Local  
 
Companhias de telefonia e de alimentos, hotéis, empresas de transporte coletivo e shoppings. O 
número de organizações que investem em atendimento telefônico para pessoas com deficiência 
auditiva aumenta dia a dia. Já ingressaram na lista nomes como Sadia, Gol, Aché Laboratórios e 
Porto Seguro. 
 
Quem ganha, além dos que utilizam o serviço, são empresas que fabricam ou vendem 
equipamentos para viabilizar a interação. Em geral, são itens que permitem ao deficiente utilizar 
teclado para comunicar-se. 
 
"Até o fim do ano, vamos triplicar o faturamento da empresa", projeta o proprietário da 
Koller&Sindicic, Claudio Roberto Sindicic. 
Primeira brasileira a fabricar aparelhos telefônicos para deficientes auditivos, a Koller&Sindicic 
surgiu em 1996, quando começou a importar produtos dos EUA. 
 
Em 1999, firmou parceria com o CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 
Telecomunicações) para a elaboração do telefone público para surdos-mudos. "É único no mundo. 
O similar norte-americano é composto de uma peça acoplada sob o orelhão", diz Sindicic. 
É daí que vem a grande expectativa para o crescimento no ano que vem: "A Anatel tem uma 
norma que obriga as empresas de telefonia a instalar pelo menos 2% de telefones adaptados para 
cada tipo de deficiência. A meta é que sejam disponibilizados 26 mil aparelhos públicos para 
surdos em 2006". 
 
Sindicic tem mais planos. "Estou desenvolvendo um item para quem tem perda parcial de audição 
e não consegue falar ao telefone." 

 
 
Leia Mais 
 
Exposição crescente abre caminhos a pequenos  
Da Reportagem Local  
 
Os deficientes visuais são personagens cada vez mais presentes na mídia, de novelas (como 
"América") a programas humorísticos (como o "Zorra Total", ambos da TV Globo). E, graças a 
essa exposição, vêm despertando o interesse de empresários. 
 
Um reflexo disso é o aumento da conscientização da população em relação à carência de infra-
estrutura oferecida aos cegos. "Alguns prefeitos estão instalando semáforos especiais [que vibram 
ou emitem sons para que a pessoa saiba quando pode atravessar a rua] por cobrança da 
sociedade ou do Ministério Público", afirma Marcelo Szyflinger, da Cobrasin. 
 
Especializada em sinalização viária, a empresa já tem produtos distribuídos pelas cidades 
paulistas de Guarujá, Taboão da Serra e Jundiaí. "Expusemos algumas peças em outros 
municípios para criar o interesse pelo sinalizador", informa Szyflinger. "Esses itens, que custam 
até o triplo dos convencionais, pouco representam no faturamento da companhia, mas esperamos 
que o volume cresça nos próximos meses." 
 
Embora as ações governamentais ainda estejam engatinhando, os consumidores com deficiência 
visual e algumas empresas asseguram assiduidade no comércio. "A freqüência tem aumentado à 
medida que as pessoas ingressam no mercado de trabalho. As vendas cresceram 60% neste ano", 
confirma a diretora da CMDV, Ruth Maciel, 37, destacando que seus produtos mais procurados 



são bengalas, teclados adaptados e selos para elevadores. "Poucos empreendedores perceberam 
que esse é um mercado em ascensão." 
 
A estratégia da Micropower para abocanhar uma fatia do mercado teve início com um namoro 
com o banco Bradesco. Hoje, a empresa tem uma carteira de quase 6.000 usuários do software 
que permite o acesso de deficientes visuais a planilhas, documentos e e-mails -a um custo de R$ 
1.800 para pessoas jurídicas. 
 
"O banco disponibiliza gratuitamente o programa aos correntistas", destaca o diretor de marketing 
da empresa, Daniel Soeltl, 29. 
 
"Outros bancos já nos contataram para adquirir esse software e, com isso, poderemos conquistar 
mais clientes", comemora. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 2 out. 2005, Negócios, p. 24. 


