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INTRODUÇÃO

Introdução
De acordo com o IBGE, a parcela da população brasileira com alguma deficiência
intelectual, motora, visual ou auditiva passou de

14% em 2000

para

24% em 2010
totalizando 45,6 milhões de pessoas.
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010

Introdução
DEFICIÊNCIA NO BRASIL – CENSO IBGE 2010
A deficiência é maior entre as mulheres:

Proporção da população com pelo menos uma das
deficiências investigadas por grandes regiões do Brasil
Centro Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010

23%
23%

23%

27%
23%

Introdução
POPULAÇÃO RESIDENTE POR TIPO DE DEFICIÊNCIA PERMANENTE, 2010
17,4 milhões de pessoas com
pelo menos um tipo de deficiência
têm entre 40 e 59 anos

Introdução
Sobre deficiência visual no Brasil
Segundo dados do IBGE de 2010, no Brasil, das mais de 6,5 milhões de pessoas com alguma
deficiência visual:
• 528.624 pessoas são incapazes de enxergar (cegos);
• 6.056.654 pessoas possuem baixa visão ou visão subnormal (grande e permanente

dificuldade de enxergar);

Outros 29 milhões de pessoas declararam possuir alguma dificuldade permanente de enxergar, ainda
que usando óculos ou lentes.
Fonte: https://www.fundacaodorina.org.br/a-fundacao/deficiencia-visual/estatisticas-da-deficiencia-visual/

Introdução
Mais direitos aos consumidores com deficiência
Em 2015, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) protege os direitos de todos os consumidores,
porém, não
mencionava explicitamente o consumidor com deficiência.

Com a nova Lei Brasileira de Inclusão, o Código de Defesa do Consumidor sofreu alterações que
ampliam as garantias desse público. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146) foi sancionada em julho de
2015. Os dispositivos entraram em vigor no dia 02.01.2016.

Fonte: Revista de Direito Privado - © edição e distribuição da EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA./ https://panoramafarmaceutico.com.br/2018/11/16/comercio-eletronico-ignora-45-milhoes-de-consumidoresno-brasil/icon

Introdução
Segundo a FGV-SP, os consumidores portadores de necessidades
especiais movimentam cerca de R$ 5,5 bilhões anuais, mas ainda assim grande parte
da indústria simplesmente esquece esse público.

UMA DAS QUESTÕES NO DIREITO DO CONSUMIDOR
ENVOLVENDO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA É: COMO
VIABILIZAR O SEU ACESSO AO MERCADO DE
CONSUMO, ESPECIALMENTE NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO, DE UMA FORMA SEGURA?

Fonte: CPS/ IBRE/ FGV – Censo Demográfico 2010/ https://cps.fgv.br/

OBJETIVO E MÉTODO

Objetivo
O Estudo teve como objetivo quantificar aspectos relacionados aos hábitos de compra dos
consumidores que possuem algum tipo de deficiência, com especial interesse na comparação
entre lojas físicas e online:
Padrão de frequência em diferentes categorias de produtos e serviços
Quais tipos de estabelecimentos costumam frequentar e com que frequência o fazem
Como é a experiência de compra nas lojas físicas
Hábito de compras online, principais barreiras e aspectos mais valorizados

Método de coleta de dados
MÉTODO
Pesquisa quantitativa de opinião
Amostra
Margem de erro (95% nível de confiança)
Data de realização da pesquisa

OUTUBRO/2019
Painel online
982 entrevistas
3 pontos percentuais
23/set a 04/out

PERFIL AMOSTRAL

“Outros familiares” fazem parte de metade dos
entrevistados, 1/3 são os próprios deficientes físicos
Você possui alguém na família com algum tipo de deficiência
física parcial de um ou mais segmentos do corpo humano?

10%
Eu mesmo(a)

24%

Cônjuge
Filho(s)
Outros Familiares

9%
51%

6%

100% dos familiares/
amigos são responsáveis
por ajudar/ auxiliar o
deficiente físico em suas
compras

Outros – Amigos

Você possui alguém na família com algum tipo de deficiência física parcial de um ou mais segmentos do corpo humano?; Você é o responsável por ajudar o deficiente físico em suas compras? Amostra: 982

Maioria precisa de cadeira de rodas, bengalas ou auxílio de
outras pessoas para se locomover

44% Deficiência nas funções motoras inferiores

Possui alguma dificuldade
de locomoção?

19%

24% Deficiência visual

16%

20%

23%

Auxílio de corrimão

20% Deficiência auditiva

Auxílio de uma
pessoa
Bengala/andador
Cadeira de rodas
Base: 756

12% Deficiência nas funções motoras superiores
Qual o tipo de deficiência física parcial? Amostra: 982

Maioria são jovens entre 18 e 34 anos, residentes
na região Sudeste

Faixa Etária
41%

32%

Região de Residência
28%

5% 4%
Sudeste

12%

Nordeste

Jovens

Meia idade Mais velhos

Sul
Centro Oeste

19%

Norte

Estado Civil:
Casado(a)
Solteiro(a)
Viúvo(a)
União Estável
Divorciado(a)

45%
39%
7%
5%
4%

Qual a idade do deficiente físico? ; Qual Estado Civil: ; Estado de residência ; Possui alguma atividade remunerada? Amostra: 982

100% possuem atividade
remunerada

60%

Maioria possui emprego formal e faz parte da classe C

Principal origem da renda:

Classe social:

Emprego com carteira registrada

48%

Aposentadoria

Emprego informal
Empresário(a)
Apoio oferecido por familiares
Rendimento de aplicações ou imóveis
4% Outros

Renda Familiar Mensal; Qual é a principal origem da renda? ; Amostra: 982

A 5%

27%
10%
5%

B

43%

5%
2%

C

51%
1% Não respondeu

RESULTADOS
Hábitos de Compra e
Experiência na loja
física

Compras de itens básicos são feitas com mais frequência.
Locais de compra de itens ocasionais são visitados
eventualmente
Frequência de compras nos seguintes locais:
61%

Supermercado

Shopping Center

16%

Farmácia

Outras lojas

29%

23%

37%

21%
Semanalmente

Com qual frequência você costuma visitar e fazer compras nos seguintes locais: Amostra: 982

31%

21%

Quinzenalmente

17%

21%

22%
Mensalmente

21%

9% 1%

23%

7% 2%

26%
Eventualmente

1%
1%

Raramente

9% 2%
Nunca

Experiências de compra em supermercados, shopping
centers e farmácias são positivas
Experiência de compra
Supermercado T2B* - 72%
1%

4%

23% 32%

Farmácia
1%

4%

21%

40%

Shopping center T2B* - 73%
1%

22%

41% 32%

Outras lojas

T2B* - 74%

40% 34%

4%

3%

8%

33%

T2B* - 54%

37% 17%

*Top2Box – Soma “Muito boa” e “Boa”
Qual é a sua opinião sobre a experiência de compra nos seguintes estabelecimentos: (considerar todos os aspectos da experiência de compra - facilidade de acesso, filas nos caixas, atendimento, etc) Amostra: 982

5% citam experiências ruins que incomodam.
Principais aspectos estão ligados à locomoção no espaço e ao
atendimento auxiliar a esses consumidores
Por que essa experiência em supermercados é ruim pra você?

Lojas muito cheias, dificultando o deslocamento na loja

65%

Filas grandes nos caixas

57%

Dificuldade de acesso à loja (estacionamento, ônibus)

54%

Faltade
decarrinhos
carrinho especiais
especiais
Falta
Corredores estreitos e obstáculos no meio do caminho

50%
48%

Falta de espaço para descanso (sofás, bancos, etc)

43%

Falta de atendimento

39%

Escadas e degraus

39%

Dificuldade para pegar os produtos

39%

Falta de empacotadores para ensacar os produtos

Por quê essa experiência em supermercados é ruim pra você?(você pode assinalar um ou mais itens) Amostra: 46

30%

5% citam experiências ruins que incomodam.
Principais aspectos estão ligados ao acesso às lojas em relação aos meios
de transporte e deslocamento no local - ACESSIBILIDADE.
Por que essa experiência em shopping center é ruim pra você?

Dificuldade de acesso à loja (estacionamento, ônibus)

68%

Corredores estreitos e obstáculos no meio do caminho

51%

Lojas muito cheias, dificultando o deslocamento na loja

47%

Escadas e degraus

47%

Falta de carrinhos especiais

45%

Filas grandes nos caixas
Falta de atendimento
Falta de espaço para descanso (sofás, bancos, etc)

Por quê essa experiência em lojas de shopping é ruim pra você? ( você pode assinalar um ou mais itens ) Amostra: 53

43%
42%
38%

5% citam experiências ruins que incomodam.
Principais aspectos estão ligados ao acesso às lojas em relação
aos meios de transporte e deslocamento na loja - ACESSIBILIDADE
Por que essa experiência na farmácia é ruim pra você?

Dificuldade de acesso à loja (estacionamento, ônibus)

69%

Corredores estreitos e obstáculos no meio do caminho

55%

Dificuldade para pegar os produtos

45%

Escadas e degraus

39%

Falta de espaço para descanso (sofás, bancos, etc)

31%

Lojas muito cheias, dificultando o deslocamento na loja

29%

Falta de atendimento

27%

Filas grandes nos caixas
Outros. Quais?

Por quê essa experiência em farmácias é ruim pra você? ( você pode assinalar um ou mais itens ) Amostra: 51

24%
4%

Preços altos

10% citam experiências ruins que incomodam.
Principais aspectos estão ligados à dificuldade de deslocamento às
lojas, transportes e vias com muitos obstáculos - ACESSIBILIDADE.
Por que essa experiência em outras lojas é ruim pra você?
Dificuldade de acesso à loja (estacionamento, ônibus)

71%

Calçadas obstruídas ou esburacadas

70%

Corredores estreitos e obstáculos no meio do caminho

48%

Escadas e degraus

45%

Lojas muito cheias, dificultando o deslocamento na loja

43%

Pela dificuldade de caminhar nas calçadas muito cheias de gente

36%

Vendedores impacientes

35%

Falta de espaço para descanso (sofás, bancos, etc)

32%

Falta de carrinhos especiais

30%

Filas grandes nos caixas
Falta de atendimento
Dificuldade para pegar os produtos

Por quê essa experiência em outras lojas é ruim pra você? ( você pode assinalar um ou mais itens ) Amostra: 101

29%
27%
23%

Mais alguns pontos negativos em relação às lojas em geral:

“Não encontro placas
escritas em braille”

“A altura dos caixas dificulta um pouco”
“Faltam pisos táteis”
“Corrimão”

“Rampas muito
íngremes”

“A entrada dos shoppings pra quem vai a pé é
muito complicada pra deficientes”
“A largura das portas de entrada e saída”

“Educação dos atendentes”

“A qualificação laboral de profissionais para
realizar atendimentos a deficientes”

“Falta de atendentes que possam
ajudar em algumas tarefas, como
ler preços, descrever produtos”

Em relação a facilidade de acesso à deficiente físicos nas lojas em geral, há algum ponto que não foi citado nas questões anteriores? Amostra: 343

Poder de compra desse consumidor é alto, deixar de frequentar
a loja é comum caso ocorram experiências negativas
Experiências negativas afetam esse consumidor:

74% deixariam de frequentar a loja e iriam a outro
local com melhor atendimento

52% ficariam menos tempo na loja
44% comprariam menos itens
40%. desistiriam da compra

Essas experiências negativas que você citou afetam de qual forma sua decisão de compra? ( você pode assinalar um ou mais itens ) Amostra: 161

ACESSIBILIDADE tem grande relevância para esse consumidor
Fatores que influenciam a decisão de compra:
1%

1%

9%

7%

22%

27%

2%
18%

1%

1%

1%

9%

2%
21%

20%

28%

1%
10%

10%
31%

34%
68%

Escadas e degraus

66%

Filas nos caixas

79%

Qualidade e
atenção do
atendimento

Influencia muito

62%

Tamanho dos
corredores

89%

76%
58%

45%

Falta de espaço
para descanso

Influencia pouco

Facilidade de
Lojas muito cheias
acesso ao produto

Não influencia

Facilidade de
acesso à loja

Não sei

Por favor, me diga quanto cada um dos fatores abaixo influenciam a sua decisão de compra: (considerar na decisão o local onde é feita a compra, a quantidade de itens comprados, o valor pago, etc)* Amostra: 982

Atendimento e acessibilidade nas lojas são vistos de forma positiva no
varejo. Porém, preconceito ainda acontece eventualmente

Preconceito ao comprar
em lojas físicas:

Nota média
10%

7,5

41%
49%

7,3

Sim, sempre.
Sim, de vez em quando.
Não, não sofro.

Dê uma nota de 0 a 10 para: ; Você sofre algum tipo de preconceito ao comprar em lojas físicas? Amostra: 982

RESULTADOS
Experiência no
e-Commerce

Nas compras online, computadores e smartphones estão em patamares
próximos de uso. Compras mensais e quinzenais predominam

95% costumam comprar online
Frequência de compra online:
Dispositivo mais utilizado:

50%

Computador

1%
Semanalmente
Quinzenalmente

22%

16%

Mensalmente

23%

46%

Smartphone

Eventualmente
Raramente

4%

Tablet

Você costuma comprar online?; Com que frequência; Qual tipo de dispositivo você mais utiliza para fazer compras online? Amostra: 934

37%

Eletrônicos e eletrodomésticos são produtos mais comprados online,
seguido por roupas, calçados e acessórios. Compra de comida para
consumo imediato também é expressiva
Produtos e serviços que costuma comprar online:

1

81%

4

73%

5

Roupas, calçados e acessórios

3

58%
Fast Food (Comida p/ consumo imediato)

Quais produtos ou serviços você compra online? ; Amostra: 934

7

45%

8

43%
Medicamentos

28%
Ingresso para eventos

Viagens

6

30%
Compras de supermercado

Serviços de transporte

Eletrônicos e eletrodomésticos

2

47%

9

25%
Sites de cupons de desconto

Consumidores com deficiência visual possuem mais
dificuldade ao comprar online.

Dificuldades ao comprar online:
Não possuo dificuldades

50%

Não possui áudio descrição

25%

Não possui áudio descrição das imagens

21%

Nãopossui
possuitrandução
tradução em
Não
em libras
libras

15%

Não possui programas ampliadores de tela

15%

Teclado online
não disponível
nos sites
para
acessar
conteúdo
Não possui
o uso do teclado
para
acessar
os oconteúdos

Quais são as suas maiores dificuldades ao comprar online? Amostra: 934

69% deficientes de
funções motoras

10%

Vendas online ajudam esse consumidor

acreditam que comprar online resolveu parte da
sua experiência de compra em lojas físicas

Comprasse mais

Não mudou meus hábitos de compra

82%

18%

Você acredita que comprar online resolveu parte da sua experiência de compra em lojas físicas?; Você acredita que a possibilidade de comprar online fez com que: Amostra: 934

Insegurança ao informar dados bancários é o principal motivo
para não fazer compras online

Por que você não realiza compras online?

Não me sinto seguro em informar dados bancários online

47%

Tenho dificuldades ao comprar online, devido à minha deficiência

31%

Gosto de visualizar e tocar o produto na loja

25%

Não sei utilizar computadores e smartphones

18%

Não sei quais sites são confiáveis

18%

Não vejo vantagens significativas em fazer compras online

Por quais motivos você não realiza compras online? Amostra: 51

2%

Meio mais utilizado é a internet via smartphone, que em tempos de
digitalização já passou a televisão

Meio de comunicação
mais usado no tempo
livre:

1%
3%
Internet via Smartphone

13%
38%

TV por assinatura
Internet via Computador/ tablet

14%
TV aberta
Rádio

Jornal/ revista

30%

Qual o meio de comunicação mais consumido por você no tempo livre? Amostra: 982

CONCLUSÕES

Experiência na loja física
•

Compras relacionadas a itens básicos são feitas com mais frequência, como em supermercado e farmácias.
Locais de compra de itens ocasionais são visitados eventualmente, como shopping centers e outras lojas.

•

Experiências de compra em supermercados (72%), shopping centers (73%) e farmácias (74%) são avaliadas
positivamente, considerando Top 2 Box (experiência “boa” e “muito boa”).

•

Principais pontos negativos citados são comuns a todos os segmentos e ligados à acessibilidade das lojas
(rampas de acesso, corredores estreitos, largura das portas, altura de gôndolas e caixas), falta de atendimento
cordial e falta de atendimento especializado dos funcionários.

•

89% dos consumidores afirmam que o acesso à loja é de extrema relevância em sua decisão de escolha.

•

Ainda assim, esses consumidores avaliam às lojas de maneira positiva, dando nota 7,5 ao atendimento.

•

Preconceito ainda acontece de vez em quando, segundo 50% dos entrevistados.

Experiência na loja física
É NECESSÁRIO ENTENDER O FLUXO DE COMPRA DESSE CONSUMIDOR.
O VAREJISTA DEVE FAZER ALGUMAS MUDANÇAS IMPORTANTES:

3- No caixa

1- Entrada
•
•
•
•

Estacionamento com vagas preferenciais;
Rampas, portas largas e corrimões dos dois lados;
Atendentes especializados para acompanhá-los;
Sinalização sensorial no chão.

2- Nas compras
•
•
•
•

Carrinhos especiais;
Informações dos produtos em braille, letras grandes e legíveis;
Gôndolas com altura acessível;
Funcionários treinados para auxiliar o consumidor.

•
•
•

Instalação de sinais sonoros avisando
quando o caixa está livre;
Funcionários atentos às compras
desse cliente;
Empacotadores que também levem
as compras ao carro do consumidor.

Siga essas orientações e tenha
mais clientes satisfeitos e
fidelizados

Experiência na loja física

“A acessibilidade dos supermercados está sendo ampliada para
atender diversos tipos de deficiências ou limitações dos
consumidores com a ajuda essencial da tecnologia. Ainda em
fase de testes, a marca Skol financia o desenvolvimento de um
carrinho de compras especialmente para deficientes visuais.
Para que a ferramenta funcione, as prateleiras e os produtos
do supermercado receberam identificação em braille para
facilitar a escolha dos itens pelos deficientes visuais.”

http://apasshow.com.br/blog/index.php/2019/06/19/skol-financia-projeto-de-carrinho-inteligente-para-deficientes-visuais/

Experiência na loja física

“As empresas equiparam 1.200 lojas para que os consumidores possam usar o
ScripTalk, um equipamento que lê os rótulos dos medicamentos.
Os clientes colocam os medicamentos em cima do equipamento e o ScripTalk
Station lê as informações do medicamento em voz alta para o paciente, incluindo
nome, número da receita, nome do medicamento, dosagem, instruções de uso,
avisos e informações sobre farmácias.
A farmácia coloca uma etiqueta RFID (identificação por radiofrequência) na parte
interior do frasco para permitir a leitura. Basta que um consumidor solicite e
Walmart e Sam’s Club equipam uma farmácia para receber o sistema. O processo
de adaptação demora até 10 dias. As farmácias fornecem gratuitamente as
etiquetas RFID.”
Fonte: https://portalnovarejo.com.br/2019/07/farmacias-ajudam-deficientes-visuais/?utm_campaign=news-novarejo-2019&utm_content=Farm%C3%A1cias+de+%E2%80%A6

Experiência no E-commerce
•

95% dos consumidores com algum tipo de deficiência física costumam comprar online.

•

O dispositivo mais utilizado é o computador (50%), mas o smartphone (46%) já está praticamente no
mesmo patamar de frequência de uso para compras online.

•

Eletrônicos e eletrodomésticos (81%) são produtos mais comprados online, seguido por roupas, calçados
e acessórios (73%). Compra de “comida para consumo imediato” (58%) também aparece de forma
expressiva.

•

Ausência de itens como áudio descrição das telas faz parte dos itens de dificuldade para se comprar
online.

•

93% acreditam que comprar online resolveu parte da sua experiência de compra em lojas físicas.

Experiência no E-commerce
COMO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL USAM A INTERNET:

No Computador 

 No Celular (iPhone)

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1936489-tecnologia-facilita-compra-on-line-de-cegos.shtml

Experiência no E-commerce
BOAS PRÁTICAS NO DESENVOLVIMENTO DE ACESSIBILIDADE DIGITAL
Pequenas ações fazem a diferença para quem possui dificuldades na compra online. Códigos mais simples, limpos
e com semântica adequada são o caminho para um site mais acessível.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O tamanho das fontes deve facilitar a leitura.
As cores devem seguir regras de contraste que contribuam para a identificação dos elementos.
Links que direcionam para fora do site precisam ser identificados.
Evite alinhamento centralizado nos blocos de texto e não utilize textos justificados.
Evite texto em itálico, pois essa formatação dificulta a leitura.
O usuário deve ter controle sobre as animações do site.
Todo conteúdo digital não textual (fotos, ilustrações, tabelas, gráficos, gifs) deve conter descrição;
Os conteúdos em vídeo devem ter audiodescrição que contextualize o conteúdo em vídeo sem atrapalhar a
compreensão do áudio original.
Além das legendas, é crucial que o conteúdo tenha, também, janela em Libras (com avatar digital ou tradutorintérprete), para surdos não oralizados.

Fonte: http://mwpt.com.br/acessibilidade-digital/boas-praticas/

Experiência no E-commerce
“A distância entre uma
pessoa com deficiência
visual e o carrinho de
compras de uma loja virtual
costuma ser maior do que
poucos cliques.”

“O desafio está no grande volume de informações que os varejistas disponibilizam em seus sites, o que pode
tornar demorada e cansativa a busca por um produto específico por quem não enxerga.

Novas empresas querem mudar o cenário, usando Inteligência Artificial e reconhecimento de voz para tornar a
compra online parecida como pedir algo pelo telefone.
O cliente diz que tipo de loja quer encontrar, depois o produto que precisa. A partir das informações, o sistema
reconhece o pedido e já é possível fechar a compra.”
Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1936489-tecnologia-facilita-compra-on-line-de-cegos.shtml

OBRIGADO

