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ESPECIAL •  ACESSIBILIDADE

O empresariadO ainda tem 
dificuldade de enxergar a 
pessOa cOm deficiência cOmO 
um cOnsumidOr. dessa fOrma, 
O varejO farmacêuticO acaba 
ignOrandO sOluções criativas 
de layOut, que pOdem deixar 
a lOja mais acessível para 
tOdOs Os públicOs

Segundo dados do IBGE, o 
Brasil possui, hoje, cerca de 24 
milhões de pessoas com algum 
tipo de deficiência. Direto na 
veia, isso quer dizer que 15% da 

população do País ainda se depara com 
a dificuldade de ter um de seus direitos 
primordiais atendidos: o de ir e vir. E não 
é por falta de legislação. De acordo com 
o Monitor Internacional dos Direitos 
para a Pessoa com Deficiência (IDRM), 
o Brasil tem a melhor legislação sobre o 
tema das Américas, sendo mais comple-
ta e abrangente até do que as de países 
como Estados Unidos e Canadá.  Entre-
tanto, ainda amargamos a última posição 
no que se refere ao cumprimento da lei, 
segundo o mesmo órgão internacional.

Teresa Costa D’Amaral, líder do Ins-
tituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (IBDD), acredita que 
são dois os motivos que levam ao des-
cumprimento das leis por aqui: “O Bra-
sil é um país que tem por tradição só 
cumprir as leis que quer, onde existe lei 
que ‘pega’ e ‘não pega’. Isso não existe 
em outros lugares”, diz. Outra ques-
tão levantada por ela é a invisibilidade 
da pessoa com deficiência. “A própria 
cultura do País sempre foi segregadora 
em relação a esse grupo de pessoas. So-
mente de uns anos para cá a sociedade 
vem trabalhando para que elas sejam in-
seridas”, destaca Teresa, acrescentando 
que a sociedade não consegue enxergar 
a questão da deficiência e, por isso mes-
mo, a coloca de lado. “E o que é lamen-
tável é que essa invisibilidade faz, inclu-
sive, com que ela não seja vista como um 
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cidadão e, por consequência, tampouco 
é vista como um consumidor”, comple-
menta.

Uma nova fatia do 
merCado ConsUmidor
Atualmente, o Brasil conta com uma 
Lei de Costas para Pessoas com Defi-
ciência, que estabelece a empresas que 
tenham mais de 100 empregados o de-
ver de integrar uma cota mínima de de-
ficientes ao seu quadro de funcionários. 
Isso significa que boa parte das pessoas 
que possuem algum tipo de deficiência 
estão inseridas no mercado de trabalho, 
sem contar os auxílios e benefícios pa-
gos pelo governo àqueles que, por algu-
ma razão, estejam sem emprego. Isso 
deixa cristalino que se tem, aí, um nú-
mero expressivo de consumidores que, 
obviamente, darão preferência a estabe-
lecimentos que estejam adaptados para 
recebê-los. 

 “O cadeirante, por exemplo, leva 
de três e meio a quatro pessoas para a 
área de consumo. Essa visão ainda não 
foi percebida pelo comerciante. Ele en-
xerga o lado do custo, ele está olhando 
o negativo, não está lidando com isso 
como negócio”, opina o consultor em 
sustentabilidade e responsabilidade so-
cial,  Roberto Mangraviti.

Roberto ainda refina seu comentário 
dizendo que os gestores que controlam 
as grandes empresas hoje em dia cresce-
ram em outra época, quando a questão 
da inserção da pessoa com deficiência 

era algo inexistente. Porém, ele acredita 
que a geração de hoje traz em seu DNA 
conceitos e opiniões muito ligados à sus-
tentabilidade e à responsabilidade social, 
e que em alguns anos, a adaptação de lo-
cais públicos para a circulação de todo 
o tipo de pessoa será algo natural. E, é 
óbvio, o comerciante que adaptar sua 
loja desde já estará saindo na frente, e 
agregando valor ao seu estabelecimento.

Naturalmente, as farmácias e dro-
garias não podem deixar de pensar que 
planejar e, efetivamente, edificar um es-
tabelecimento adaptado transcende as 
questões legais, ou até mesmo a noção 
de marketing social. Isso porque o aces-
so da pessoa com deficiência ao ponto 
de venda pode significar a fidelização de 
uma parcela dos consumidores que pre-
cisa constantemente de remédios e pro-
dutos de higiene. 

E muita gente já está bem atenta a 
essa fatia de mercado: “Essas pessoas 
passaram a ter funções, a ser remunera-
das e a consumir. Temos as duas pontas 
aí amarradas: são pessoas que têm po-
tencial de consumo, e que precisam ser 
reinseridas na sociedade”, aponta Juan 
Carlos Becerra Ligos, diretor do Sindi-
cato do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo 
(Sincofarma).

Já para Pedro Zidoi, presidente da 
Associação Brasileira de Comércio Far-
macêutico, a ABC Farma, faz um inte-
ressante comentário, no qual ressalva 
que respeitar e cativar o consumidor que 
tem algum tipo de deficiência é essencial 
para o desenvolvimento dos negócios 
das redes pequenas ou das farmácias 
próprias. “Verificamos que as grandes 
redes lidam com aquele cliente de passa-
gem, elas não possuem uma clientela fixa 
mas, sim, uma clientela de desconto. As 
farmácias menores possuem uma clien-
tela que além de preço, procura também 
atenção especial”, pontua.

Como reCeBer o defiCiente 
em minha rede?
Infelizmente, ainda ronda no ambiente em-
presarial a ideia de que adaptar um espaço 
público é caro. “É necessário desmistificar 
a questão da obra de adaptação de ambien-
tes para receber a pessoa com deficiência, 
pois as pessoas acreditam que executar a 
obra de acessibilidade é um bicho de sete 
cabeças mas, no fundo, ela é uma coisa sim-

cidade de São Paulo, há oito anos, funciona 
a Secretaria Municipal da Pessoa com Defi-
ciência. Esse órgão é responsável por criar 
projetos para melhorar a acessibilidade das 
pessoas com deficiência dentro da cidade, e 
também pela fiscalização dos diversos es-
tabelecimentos, a fim de constatar se eles 
estão cumprindo exigências explicitadas 
pelas leis municipais.

Segundo Marcos Belizário, a forma de 
convencimento dos segmentos comerciais 
funciona de uma forma muito simples: 
primeiramente, a Secretaria monta uma 
campanha juntamente com os sindicatos 
e organizações de classe para alertá-los da 
legislação existente sobre o assunto, dando 
tempo para os comerciantes se adaptarem. 
E é só num segundo momento que a Pre-
feitura parte para a fiscalização, autuando 
e multando os estabelecimentos que não se 
enquadraram.

 No caso das farmácias de São Paulo, 
quem não estiver com sua loja dentro dos pa-
drões exigidos pela lei de acessibilidade pode 
ter que pagar multa mensal de R$ 3.558,50 
e, até mesmo ter seu estabelecimento fecha-
do, até que a adequação seja feita. Quem que 
estiver fora dos padrões estabelecidos pela 
norma, tampouco conseguirá tirar ou reno-
var o alvará de funcionamento.

Só que, estranhamente, Juan Carlos, 
do Sincofarma, diz que a instituição nun-
ca recebeu visitas de órgãos governamen-
tais alertando os empresários do segmento 
sobre as leis e suas penalidades. O mesmo 
afirma o presidente da ABC Farma, acres-
centando: “Nossa instituição nunca rece-
beu apoio ou informações desse tipo por 
parte do governo”, enfatiza Pedro Zidoi.

Juan Carlos enfatiza que, no seu enten-
der, os empresários que, por algum motivo, 
não conseguirem se adaptar completamen-
te às normas, não devem ser proibidos de 
funcionar. “As empresas têm um direito 
adquirido, e elas não podem simplesmente 
ser fechadas. Tudo tem que ser feito dentro 
das possibilidades e, é lógico, nem todas as 
empresas estarão adaptadas para atender 
esse público”, racionaliza.

“não adianta ter rampa 
se não tiver edUCação”
A frase bem colocada pelo presidente do 
Sincofarma remete a uma segunda ques-
tão quando se fala em acessibilidade no 
atendimento farmacêutico, que é bem mais 
complicada de ser pautada ou estabelecida 

ples”, pondera Silvana Cambiagui, arquite-
ta e Secretária Executiva da Secretaria Mu-
nicipal da Pessoa com Deficiência da cidade 
de São Paulo. Silvana, que tem problemas 
de locomoção desde os seis meses de idade, 
por conta das sequelas de uma poliomieli-
te, acredita que boa parte dos problemas da 
farmácia pode ser resolvida com soluções 
criativas de layout.

E fazer essas mudanças pode ser mais 
simples do que se imagina. Um dos exem-
plos dados por Silvana é a forma como são 
dispostos os produtos nas gôndolas, que já 
está contida em normas técnicas de outros 
países, mas ainda não foi inserida na brasi-
leira. “Basta dispô-los de maneira vertical, 
ou seja, colocando o mesmo tipo de pro-
duto em prateleiras com alturas diferentes, 
em vez de colocá-los na horizontal. Dessa 
forma, pessoas de diferentes alturas teriam 
acesso mais fácil a eles”, ensina.

O representante do Sincofarma concorda 
que no setor farmacêutico muita coisa pode 
ser melhorada em termos de layout de loja, 
a fim de transformá-la num espaço acessível 
a todos. “Hoje em dia, um cadeirante con-
tinua tendo dificuldades para entrar com a 

cadeira numa farmácia. Precisamos pensar 
mais nessa questão na hora de organizar a 
loja. E não estamos falando somente de pes-
soas com deficiência, mas também de ido-
sos, que inclusive, são a maioria dos nossos 
clientes”, pondera Juan Carlos.

Por sua vez, Pedro Zidoi, da ABC Far-
ma, acredita que o setor tem trabalhado 
para fazer da farmácia um lugar acessível 
para todos. E ainda defende as iniciativas 
atuais, dizendo que a gôndola pode ser alta, 
mas os produtos que ficam na parte de bai-
xo e de cima, são os de pouco giro, o que, 
infelizmente, não convence muito os por-
tadores de deficiência.

Outro problema que pode ser um em-
pecilho na hora de adaptar uma farmácia 
é o fato de os empresários do setor tenta-
rem, ao máximo, otimizar o espaço para 
poder expor o maior número de produtos 
possível. E quanto mais antiga a farmácia, 
mais problemática é a questão da adapta-
ção arquitetônica do espaço. A inserção da 
pessoa com deficiência na sociedade é algo 
que começou a ser discutido recentemente. 
Logo, as drogarias mais antigas encontram 
maior dificuldade para encontrar um espa-

ço para fazer as adaptações necessárias.

as normas para farmáCia 
De acordo com Marcos Belizário, secretá-
rio municipal da Pessoa com Deficiência, 
são cinco as exigências cobradas das farmá-
cias paulistanas: 1) vaga preferencial nos es-
tacionamentos; 2) rampa de acesso, que tem 
de estar dentro das normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 3) 
espaço interno dentro das normas de circu-
lação; 4) banheiro adaptado para deficiente; 
e 5) sala de medicamentos planejada para 
que uma pessoa com cadeira de rodas, por 
exemplo, possa entrar.

Contudo, Marcos dá uma “meia” boa 
notícia para o setor. Segundo ele, a Secre-
taria não encontra grandes problemas de 
acessibilidade nas grandes redes de farmá-
cias: “A maioria das farmácias tem certo 
grau de acessibilidade. Porém, é nas farmá-
cias menores, de redes pequenas que, geral-
mente, mora o problema”, diz.

Problema esse, diga-se, que não afeta 
somente o consumidor que possui alguma 
deficiência, mas também o farmacêutico 
que pode ser flagrado pela fiscalização. Na 

o próprio setor vai entender qUe esse púBliCo 
Consome e qUe representa Boa parte da soCiedade 
qUe preCisa ser atendida, não somente pela 
qUestão legal oU pela inserção soCial 

marCos Belizário, Secretário Municipal 
da Pessoa com Deficiência, afirma que o 
governo trabalha na conscientização junto às 
organizações de classe antes da autuação.
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por uma jurisdição: o atendimento. Como 
ajudar um cego? Como se comunicar com 
um surdo? Como auxiliar uma pessoa com 
deficiência física? Como lidar com alguém 
que possui algum tipo de doença mental? 
Estas e outras são perguntas que muitos 
daqueles que estão atrás dos balcões e cai-
xas da farmácia não sabem responder.

De acordo com Vera Lúcia Caus, ins-
trutora do Instituto Pró-Cidadania, a 
raiz desse problema está na falta de infor-
mação. “As pessoas não sabem lidar com 
a pessoa com deficiência. Elas não sabem 
ao certo do que eles precisam, e acabam 
se omitindo. Já aqueles que se dispõe a 
ajudar, o fazem com excesso de cuidados, 

erradamente. Falam alto com o surdo, 
puxam o cego pela mão para onde ele não 
quer ir. Mesmo demonstrando boa vonta-
de, o fato é que as pessoas, simplesmente, 
não sabem como ajudar”, lamenta.

Ainda de acordo com Vera, os que 
mais sofrem com a falta de educação das 
pessoas e de treinamento dos funcioná-
rios são os surdos, pois dificilmente al-
guém do comércio consegue se comuni-
car por linguagem de sinais, fazendo com 
que essas pessoas não consigam resolver 
seus problemas e passar o que realmente 
querem aos atendentes.

Por conta dessa falta de tato com os 
portadores de algum tipo de deficiência é 

que as farmácias devem priorizar no treina-
mento de seus funcionários, com o objeti-
vo de ensinar-lhes a forma correta de lidar 
com pessoas com diferentes tipos de defici-
ências. “Não basta haver acessibilidade fí-
sica se não houver pessoas preparadas para 
atender esse público que necessita de situa-
ções diferenciadas de atendimento”, define 
muito bem Juan Carlos Becerra Ligos.

Acerca desse tema, o consultor Ro-
berto Mangraviti afirma que uma ex-
celente forma de treinar funcionários 
para atender esse tipo de pessoa é criar 
projetos que tragam o empregado para 
dentro da realidade da pessoa com de-
ficiência. “Fazer visitas regulares e, até 

mesmo, incentivar o trabalho voluntá-
rio em instituições que atendam a esse 
público é o melhor treinamento que 
existe”, sintetiza.

 
mUdança CUltUral
A legislação já existente tangendo a aces-
sibilidade é somente um espelho da mu-
dança cultural em curso. Obviamente, 
a questão da inserção social ainda não é 
algo tão importante para o consumidor 
atual por conta de diversos fatores, que 
vão desde a falta de informação e discus-
são sobre os deficientes, até o distancia-
mento que boa parte da população tem 
da realidade da pessoa com deficiência.

 “Hoje, crescemos muito em termos 
de cultura, pois a lei só reflete essa mu-
dança cultural. Só que nisso, as pessoas 
viram um ganho, pois temos muito mais 
gastos com uma pessoa inativa do que 
com uma pessoa ativa que paga impostos 
e utiliza serviços”, ressalta Silvana Cam-
biagui, Secretária Executiva da Secretaria 
Municipal da Pessoa com Deficiência da 
cidade de São Paulo.

Porém, o tempo está passando, a po-
pulação brasileira envelhecendo, e com 
a velhice vêm também problemas de lo-
comoção, visão e de audição. Apesar da 
legislação, das multas, das penalidades, a 
tendência mais provável é que o mercado se 

adaptará sozinho a essa nova realidade, pois 
essa fatia do mercado consumidor está cada 
vez mais expressiva. “O próprio setor vai 
entender que esse público consome e que 
representa boa parte da sociedade que pre-
cisa ser atendida, não somente pela questão 
legal ou pela inserção social”, antevê Juan 
Carlos, do Sincofarma.

Resumindo: o pulo do gato está em se 
antecipar a isso e perceber que acessibili-
dade não é somente criar acesso a pessoas 
com mobilidade reduzida, porém abrir as 
portas de seu comércio a todos. Os que 
liderarem esse processo poderão fidelizar 
parte desse público, e explorar esse fator 
como um diferencial.

Fonte: SMPED/ CPA – Arquiteta Priscila Libonati

as exigênCias da aCessiBilidade
O que a lei diz sobre as adaptações dos estabelecimentos comerciais visando à acessibilidade.

rampa: 
Segundo a ABNT 
rampa é toda 
inclinação de 
superfície de piso. 
Ser longitudinal 
ao sentido do 
caminhamento, 
com declive igual 
ou superior a 5%.

BalCões: 
Os balcões de venda de qualquer 
estabelecimento comercial devem ser 
acessíveis a pessoas com cadeira de rodas, 
devendo sempre estar localizados em 
rotas acessíveis. Devem estar a 0,90 m, 
sendo medido a partir do chão. A norma 
brasileira também determina que para a 
aproximação frontal da pessoa que utiliza 
cadeira de rodas, o balcão deve ter um 
recuo de, no máximo, 0,30 m.

Corredores: 
Os corredores devem estar vinculados a 
rotas acessíveis, possibilitando que haja 
uma área de manobra de seu início ao fim. 
Deve conter largura de, no mínimo, 0,90 m.

Caixas: 
Pelo menos 
5% dos 
caixas de 
pagamento, 
com no 
mínimo um do 
total, devem 
atender às 
normas de 
balcões.

Banheiros: 
Os banheiros adaptados devem possuir uma porta que facilite 
o acesso da pessoa com cadeira de roda. Também devem estar 
localizados em lugares de fácil acesso, próximos à circulação 
principal. Barras de sustentação precisam ser colocadas próximas 
às bacias sanitárias, que devem estar a 0,43 m a 0,45 m do piso, 
sendo necessário um espaço de transferência lateral, perpendicular 
e diagonal. Já o lavatório deve estar suspenso a uma altura que vá 
de 0,78 m a 0,80 m, e possuir, no mínimo, um recuo de 0,25 m na 
área frontal do lavatório. A norma ainda estabelece que todas as 
peças sanitárias devem estar acessíveis para qualquer pessoa.

estaCionamento: 
Primeiramente, a vaga especial para pessoa com 
deficiência deve conter uma sinalização horizontal 
pintada no piso, e vertical identificada com uma placa, 
segundo o padrão do Símbolo Internacional de Acesso 
-SIA. Segundo a mesma norma, a vaga deve contar 
com um espaço adicional de 1,20 m de largura, para 
a manobra de cadeira de rodas. Outra questão que o 
comerciante deve estar atento, é que as vagas para as 
pessoas com deficiência sempre devem estar próximas 
a uma rota que dê fácil acesso ao ponto comercial.


