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Resumo: A inclusão e a acessibilidade nos planejamentos estratégicos das marcas e a representatividade do 
público PCD (pessoa com deficiência) em peças publicitárias entre as manifestações de preconceito ao longo da 
história até os dias atuais. 
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Abstract: The inclusion and accessibility in the strategic planning of brands and the representation of the PWD 
(People with Disability) public in advertising pieces among the manifestations of prejudice throughout history 
until today. 
 
 
 
Introdução 
 
Este artigo tem como objetivo embasar a 
comunicação e suas vertentes solidificadas na 
sociedade, recorrendo a ideais inclusivas em seus 
diversos meios de comunicação e a integração do 

público-alvo na publicidade como um todo.  
 
Ao longo da história, o homem desenvolveu a 
capacidade de comunicar-se utilizando 
mecanismos e recursos diante da época em que se 
encontrava, reinventando-se com suas 
necessidades. E não foi diferente com a ascensão 
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e expansão da globalização, com modernidades 
tecnológicas modificando e melhorando 
continuamente o modo cultural, social e 
econômico. 
 
Diante dessas inovações se faz imprescindível 
criar novas estratégias de comunicação para se 
ajustar aos novos tempos. 
 
Questiona-se então de que forma as publicidades 
são desenvolvidas para atingir o público PCD 
(pessoa com deficiência) em tempos hodiernos. 
Os que não gozam do privilégio de ver, ouvir, 
falar ou demais características de mobilidade 
permanente estão nos planejamentos das marcas 
ou somente integram aos consumidores que lhes 
convém? 
 
Segundo dados do IBGE (2019), cerca de 25% da 
população no Brasil é constituída por pessoas 
com algum tipo de deficiência e 1% dos sites na 
internet tem recursos de acessibilidade e 
ferramentas de apoio.  
 
Esta discrepância de valores se reflete na 
exclusão e empatia seletiva das vivências 
humanas, que agregam somente pessoas que 
fazem parte do mesmo ambiente social, Fora 
dessa bolha, fica difícil interagir com essa 
diversidade de público, compartilhar de seu modo 
vida e de pensar. 
 
Campanhas reais para pessoas reais, as exclusões 
sociais e o posicionamento das marcas perante o 
cenário de inviabilidade sociais. 
 
1. Aspectos da comunicação acessível 
 
Uma sociedade é constituída pela pluralidade, 
isto é, inserindo todas as pessoas nela. A inclusão 
exige rupturas porque as questões relacionadas à 
deficiência não fazem parte do cotidiano e da 
mídia.  
 

É importante que se defina como padrão 
uma comunicação que reflita e dê 
visibilidade à diversidade, nas suas múltiplas 
dimensões. Uma comunicação inclusiva, 
além de representar uma realidade que já 
existe (no mundo globalizado a diversidade é 

inevitável e uma mais-valia), contribui para 
abrir cenários possíveis que não se limitam a 
uma visão estereotipada do mundo em que 
vivemos. (NOGUEIRA; MAGALHÃES, 
2013, p.8) 

 
Existe um ruído na comunicação e em sua 
abordagem que exclui pautas participativas da 
minoria criando barreiras e segregando estas 
pessoas de nossa realidade.  
 
As limitações de pessoas com deficiência não as 
incapacitam de conviverem normalmente em 
sociedade e terem acesso à informação. Os 
Direitos Humanos garantem a liberdade de ir e 
vir a toda as pessoas sem aversões, de acordo 
com o Decreto nº 6949/2009  
 

1. Os Estados Partes se comprometem a 
assegurar e promover o pleno exercício de 
todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com 
deficiência, sem qualquer tipo de 
discriminação por causa de sua deficiência. 
(DECRETO nº 6949, 2009). 

 
Portanto, promover a inclusão de pessoas com 
deficiência é um direito irrefutável, que deve 
estar presente em nosso cotidiano, trabalhando, 
estudando e garantindo suas liberdades de 
escolhas, assim como a de comunicar-se. A 
comunicação abrange todas as esferas sociais e 
deve ser adaptada conforme as necessidades de 
quem a utiliza.  
 
As ferramentas acessíveis são, em muitas vezes, 
excluídas dos planejamentos e, quando existem, 
são limitadas. 
 
Se a mensagem que seria para todos, não está 
sendo entregue e recebida, há uma falha no canal 
de comunicação que não foi preparado para 
acolher todas as pessoas. 
 
As relações hostis com as pessoas com 
deficiência refletem em manifestações de 
preconceito ainda na contemporaneidade. 
 
Práticas discriminatórias e, muitas vezes, com o 
uso pejorativo de termos relacionados a 
deficiência, são utilizados constantemente para 
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menosprezar e atingir pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 
 
A singularidade torna única a existência de cada 
indivíduo, por tal, muitas das vezes ser 
representado publicamente na mídia, pode ser um 
desafio perante a tantas diversidades. No entanto, 
esta representação é seletiva e habitualmente 
padronizada, não ocorrendo tentativas de 
inclusões ou caminhos acessíveis que possam ser 
alcançados facilmente no meio em que vivem.  
 
Como é o exemplo da Huggies, uma marca 
americana de fraldas descartáveis e lenços 
umedecidos comercializada pela Kimberly-Clark, 
que lançou uma campanha em 2015, com ajuda 
dos recursos da impressora 3D. O vídeo mostra 
uma mulher grávida, deficiente visual, fazendo 
um ultrassom e descrevendo como imaginava a 
aparência de seu filho, emocionando seus 
consumidores. 
 
 
2. Direcionamento de estratégias de 
marketing inclusivo 
 
Sem dúvidas, toda publicidade ao decorrer do 
desenvolvimento, encontra diversos obstáculos e 
questionamentos que serão decisivos para 
execução e alcance de bons resultados. 
Entretanto, encontra-se um déficit significativo 
quando relacionado a planejamentos estratégicos 
em campanhas para pessoas com deficiência.  
 
Além de uma comunicação falha devido aos 
impedimentos de acesso à informação, isto se 
torna um desafio tanto ao consumidor final em 
receber a mensagem, quanto às marcas ao abarcar 
a entrega do conteúdo desejado.  
 
É importante destacar também a aceitação do 
público, ainda que não seja do público-alvo, são 
demasiadamente inoportunas a intromissão e o 
preconceito desmascarado de pessoas que não 
partilham dos mesmos desejos e, nem ao menos, 
tendem a se importar com as demais 
necessidades.  
 
 

A antipatia com as publicidades que, diga-se de 
passagem, são em sua minoria inclusivas, ajudam 
a segregar a sociedade e pregar exclusões sociais 
que não estejam condizentes com o suposto 
“padrão”. Em contrapartida, o enaltecimento de 
pessoas com deficiente em campanhas na 
internet, ou em quaisquer meios de comunicação 
que sejam adaptados e acessíveis a todos, apesar 
de opiniões negativas, atualmente se destacam 
em maior número o apreço e recebimento 
positivo, engajando e repercutindo reflexões 
empáticas e solidárias.  
 
Um exemplo que podemos citar é o caso das lojas 
Renner em uma campanha para o Dia das Mães. 
Em maio de 2020, a marca além de homenagear 
todas as mães, atendeu também todos os públicos 
e foi bem vista pela sua representatividade e a 
desconstrução de estereótipos. Dar espaço para 
pessoas reais, diferentes e únicas publicamente, 
agrega humanização em todos os âmbitos e 
identificação dentro de uma sociedade, não 
somente ver, mas enxergar de fato o próximo. 
 
Essas situações encontram-se no dia a dia, a todo 
momento e em todos os lugares nas quais são 
inacessíveis, como restaurantes que não fazem o 
uso de cardápios adaptados para pessoas com 
deficiência visual, ou qualquer lugar de setor 
alimentício, lojas sem precificação em braile, 
entre tantas outras demandas em um mundo que 
não foi projetado para inserir essas pessoas e não 
estão fazendo nada para reverter este cenário.  
 
Ao todo, 3.195 municípios brasileiros (Figura 1) 
declaram ter alguma estrutura para deficientes, 
pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).  
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Figura 1. Dados do Censo de 2010 sobre pessoas com deficiência. 

 
Fonte: PREFEITURA DE SP, Secretaria da Pessoa com 

Deficiência, 2017. 
 
 
2.1 Campanhas reais para um público real. 
 
O notório antagonismo no século XXI, quando 
comparado há poucas décadas, é a constante 
mudança de opiniões, gostos, desconstruções de 
saberes e afazeres pertinentes para o 
posicionamento das marcas. Ainda que o 
mercado publicitário não contemple o PCD em 
suas estratégias de mídia, sem avaliar 
numericamente sua presença como parte do 
público-alvo da campanha, é importante entender 
sua participação como consumidores ativos. Na 
pesquisa de mídia, caberia esta questão: Quantas 
pessoas da audiência de cada meio possuem 
deficiência? Quais canais elas mais utilizam para 
buscar informação? 
 
Segundo matéria do jornal Unicamp, em 
entrevista com enfermeira Maiza Hipólito, o 
direito ao trabalho está previsto no Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei nº 
13.146/2015, e faz parte da Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (PCD), da qual o Brasil é signatário. 

Mas a situação do mercado de trabalho para as 
PCDs ainda está longe do ideal. “Há poucas 
pessoas com deficiência trabalhando e menos 
ainda com emprego formal”, afirma Maiza 
(SANTOS NETO, 2020)  
 
Hodiernamente, está em processo o Projeto de 
Lei 6159, submetido pelo Governo Federal ao 
Congresso Nacional em novembro de 2019 e que 
traz mudanças na Lei de Cotas e no Estatuto da 
Pessoa com Deficiência. 
 

Figura 2. Percentual de pessoas com deficiência em relação a 
população total, por tipos de deficiência e grupos de renda, Distrito 

Federal, 2018. 
 

 
Fonte: CODEPLAN, Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 

– PDAD, 2018.  
 
 
Com este mercado em transformação, há uma 
maior cobrança sendo feita externamente no 
mundo dos negócios, das empresas e das marcas. 
Os anúncios e propagandas deverão ser 
habitualmente naturais se forem reeducados com 
novas concepções, éticas e confrontadas com 
preconceitos do marketing das empresas, 
imponderadamente nos requisitos sociais. 
Integração de todos se tornará natural quando 
desagregado do preconceito. 
 
Nas marcas que prezam e lutam por esses 
valores, identifica-se uma singela esperança 
igualitária em campanhas reais. Como, por 
exemplo, produtos em embalagens propícias para 
acessibilidade, nas salas de cinemas com 
experiência a deficientes auditivos, acesso viável 
nas entradas de estabelecimentos, programas com 
intérprete de Libras, entre tantos meios pensados 
e executados pelo mesmo propósito a todos. Isto 
é, refletir sobre a deficiência permanente, é 
adotar uma visão de mundo singular para o 
“briefing” das ações justas e necessárias. 
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3. A pandemia e a acessibilidade 
 
Com a chegada do novo coronavírus, a pandemia 
e o colapso da saúde no mundo todo, o Brasil foi 
fortemente prejudicado em diversas áreas até 
onde nos encontramos atualmente, mesmo com a 
existência da vacina. As informações percorrem 
por todo o planeta, jornais são atualizados 
constantemente com grande fluxo de notícias, 
mensagens em grupos de WhatsApp são 
utilizadas para discursos de ódio e disseminação 
de fake news. 
 
Cabe lembrar que as pessoas com deficiência, 
assim como outras integrantes de grupo de risco e 
de comorbidades, bem como a população 
brasileira em geral, foram todas ignoradas pelo 
Ministério da Saúde que em um ano e meio de 
pandemia - e sem previsão de término neste 
momento - não realizou uma campanha educativa 
de comunicação sequer para orientar a população 
de como se prevenir do contágio da Covid-19. 
Analisando que, com a ausência de notoriedade 
dos PCD ao longo da história, não havendo 
investimentos suficientes e adequados às 
necessidades, não só a saúde sofreu com o 
retrocesso institucional no Brasil. Os direitos das 
pessoas com deficiência são respeitados 
internacionalmente e no Brasil, para quem deseja 
conhecer todas as suas garantias, tem o interesse 
garantido pela Lei nº 12.527/2011, a lei de acesso 
à informação, que tem contribuído para ampliar o 
alcance desses direitos para as pessoas 
necessitadas. 
 
Considerando que a aplicação desses direitos é 
promovida igualitariamente e de forma 
verossímil para todos, sem exceção, é inaceitável 
que sua aplicação não seja respeitada 
integralmente. Não há o parecer ou lembrança de 
ser realizada em Libras, com áudio descrição, 
entre outros meios. 
 

A sociedade para todos, consciente da 
diversidade da raça humana, estaria 
estruturada para atender às necessidades de 
cada cidadão, das maiorias às minorias, dos 
privilegiados aos marginalizados. 
(WERNECK, 1997, p. 21). 

 

A tecnologia digital vem ampliando 
aceleradamente sua presença na vida diária das 
pessoas. Essa participação cresce em escala 
geométrica a partir das inovações que agrega. Ela 
não está presente apenas entre os jovens, gera 
conexão que reúne públicos de todas as faixas 
etárias, de todas as áreas e atividades em todo o 
mundo.  
 
A publicidade possui mecanismos estratégicos 
que estimulam fortalecimento de vínculos entre 
marcas, produtos e consumidores. Com 
investimento em marketing e comunicação, as 
empresas mais ágeis conseguem se manter 
relevantes mesmo num momento tão delicados 
como este de pandemia que o mundo atravessa. 
 
A inserção das empresas nas mídias sociais se faz 
necessário para se conectarem com os mais 
diversos públicos que se encontram nesse meio. 
Apesar da imensidão de conteúdo, as redes 
sociais possuem recursos que afetam 
positivamente na aceitação de grupos impactados 
por diferenças sociais, raciais, religiosas ou 
ideológicas. 
 
Basta realizar uma busca direcionada que haverá 
um catálogo extenso de seguidores que 
representam um grupo de indivíduos que 
partilham das mesmas ideias, culturas, costumes 
e até de características físicas. Como é o caso de 
influencers com deficiência física que lutam por 
um bem comum neste “novo normal” e 
conquistam espaços em pautas importantes e 
ganham voz na comunidade PCD. 
 

Uma linguagem inclusiva e não tendenciosa 
evita os estereótipos e as referências 
irrelevantes a particularidades dos 
indivíduos, e reconhece as qualidades 
positivas de todas as pessoas (CONSELHO 
DA UNIÃO EUROPEIA, 2018, p.7). 

 
Democratizar as plataformas e reverter 1% dos 
sites acessíveis no Brasil, são trabalhos árduos. 
Mas não impossíveis para consumidores 
ajustados a modernidades digitais como os 
chamados "podcast", termo originado pela junção 
de POD - Personal On Demand (Pessoal Sob 
Demanda) com CAST, uma redução de 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Revista Científica Eletrônica do curso de Publicidade e Propaganda, 
da Faculdade São Luís, Jaboticabal, SP.ISSN: 2358-7288 

Broadcast (transmissão de programas por rádio 
ou televisão), que nada mais são que uma versão 
rejuvenescida do bom e velho programa de rádio 
e tão acessível para deficientes visuais. 
Paralelamente, muitos recursos ganham 
intensidade, como o crescimento de sessões de 
cinema com opções de áudio descrição. A 
internet é um meio muito favorável à 
apresentação descritiva de vídeos para público 
com deficiência visual. Esse tipo de recurso não é 
uma novidade recente. O primeiro episódio 
envolvendo a audiodescrição aconteceu em 1983 
e foi na televisão na rede japonesa NTV 
(MOTTA, 2018, p. 4). 
 
Podemos citar também, a adesão crescente das 
“legendas” em audiovisuais curtos e, 
especificamente para quem tem déficit auditivo, o 
auxílio do intérprete de Língua Brasileira dos 
Sinais nos lados inferiores da tela, que 
acompanham em tempo real a narração do que se 
passa na tela. Mais conhecidos e transmitidos por 
obrigatoriedade nas apresentações televisionadas 
de pronunciamentos governamentais.  
 
No meio digital, as marcas ganham visibilidade 
das pessoas com deficiência visual nas postagens 
de redes sociais a partir da hashtag 
"#PraCegoVer", criado pela professora Patrícia 
Braille. Em 2012, ela passou a incluir descrição 
de imagens dos cards que compartilhava no 
Facebook para que seus amigos cegos pudessem 
compreendê-las (por meio dos programas de 
leitura automática disponíveis na web). 
 
A ideia começou a ser disseminada na rede social 
e, agora, está presente também no Instagram. 
Marcas como O Boticário e Avon fazem uso do 
recurso. 
 
As representações na mídia devem contemplar 
todos os perfis de consumidores e observadas 
como oportunidade de valorizar consumidores 
economicamente ativos fora da bolha de seus 
targets de mídia. Tais pessoas com deficiência 
vestem, comem, compram, vêm e vão a todo 
momento, como todas as outras pessoas. Elas são 
diferenciadas apenas pelas marcas que ainda não 
perceberam que suas atitudes podem ser 

interpretadas como intolerantes e até 
preconceituosas por não promoverem a inclusão  
 
PCD como consumidor final de seus produtos. 
Essa barreira pode começar a ser desconstruída a 
partir das mídias sociais. 
 
4. Entrevista sobre acessibilidade 
 
Para fins da presente pesquisa, e da análise de 
mercado para pessoas com deficiência em peças 
publicitárias inclusivas, foi realizada uma 
entrevista com Nerli Diogo da Silva de Oliveira, 
mãe da criança Hugo Samuel Silva de Oliveira, 
com deficiência múltipla e má-formação 
congênita (Figura 3). 
 
Em entrevista, Nerli conta as dificuldades e 
superações desde o diagnóstico, já no sétimo mês 
de gestação. “Até um ano de vida do Hugo, eu 
continuei trabalhando, tendo que parar quando 
ele começou a desenvolver crise convulsiva”.  
 
A criança é paciente da APAE e da Instituição 
Olhos da Alma, uma escola de educação especial 
na cidade de Jaboticabal – São Paulo. Ela ainda 
conta sobre as constantes adequações e de sua 
família, “após fazer uma ressonância magnética e 
uma encefalografia foram diagnosticadas a 
microcefalia e uma grave lesão cerebral. A minha 
primeira decisão foi parar de trabalhar. Até hoje, 
eu e minha família estamos nos adaptando à vida 
do Hugo. É um mundo novo, o mundo de um 
deficiente com deficiências múltiplas e, acredito 
que será uma eterna adaptação”.  
 
No âmbito geral da mídia, o que se constata é a 
ausência marcante da representatividade PCD na 
publicidade, seja por falta de campanha de 
esclarecimento ou participação de pessoas reais 
nas peças de comunicação.  
 
Nerli confessa que nunca foi informada por 
campanha de mídia que trouxesse algum 
conteúdo que a fizesse entender ou se sentir 
como é ser mãe de uma pessoa com deficiência. 
“Vejo muito exclusão da sociedade, a mídia não 
apresenta nada que represente meu filho. Não 
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vejo isso em nenhuma novela, filme ou 
propaganda”. 
 
Hugo faz parte dos 45 milhões de brasileiros com 
algum tipo de deficiência segundo levantamento 
realizado em 2010 pelo IBGE.  
 

Em nosso país existem muitas pessoas com 
algum tipo de deficiência*. São mais de 45 
milhões de brasileiros que possuem algum 
tipo de dificuldade para ver, ouvir, se 
movimentar ou algum tipo de incapacidade 
mental. Para se ter uma ideia, se o Brasil 
tivesse 100 pessoas, aproximadamente 7 
delas teriam deficiência motora, 5 teriam 
deficiência auditiva e 19 teriam deficiência 
visual. É muito importante que o governo e a 
sociedade pensem em ações para incluir os 
brasileiros, independente de possuírem 
algum tipo de deficiência, em todos os 
lugares da sociedade para que tenham direito 
à Educação, ao emprego, à saúde e bem-
estar. (IBGE, Censo Demográfico 2010). 

 
Figura 3. Nerli Diogo da Silva de Oliveira e o filho Hugo Samuel 

Silva de Oliveira. 

 
Fonte: Autores. 

 
Conclusão  
 
Conclui-se que a publicidade, quando 
mobilizada, proporcionaria informações que 
poderiam gerar maior visibilidade para a questão 
da PCD e acessibilidade para promover maior 
integração desse público à sociedade. Ela 
alcança, sensibiliza e promove experiências que 
impactam globalmente todos os dias, a todo 
momento, em todos os lugares.  
 
Quanto mais espaço de fala houver na mídia para 
o público e consumidor deficiente, maior será a 

normalização da presença deles no cotidiano. As 
mídias são ferramentas inclusivas muito 
poderosas para a visibilidade da PCD. O meio 
digital, pelas redes sociais, oferece opções de 
entrega certeiras e rápidas de mensagem. Com 
ações estrategicamente planejadas, essas mídias 
geram resultados positivos tanto para as famílias 
com PCD, pela humanização dos problemas e 
reconhecimento de suas necessidades, como 
também para o marketing das empresas, seja em 
resultados de vendas de seus produtos ou 
serviços como valorização de marca. 
 
Portanto, entende-se como decisão relevante das 
marcas a adequação de seus canais de 
comunicação com este público-alvo 
economicamente ativo no mercado. Novas 
oportunidades devem ser detectadas para que 
essa comunicação se prospere e seja um dos 
motores de desconstrução de estereótipos 
sensacionalistas, promovendo maior igualdade e 
valorização do indivíduo numa sociedade de 
pluralidades. 
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