
 

 
 

  PAPEL DA PUBLICIDADE NA INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 

 

SANTOS, Thayná Campanha. 1 
 

 

RESUMO: O presente artigo busca analisar o deficiente como consumidor e a inclusão social 

no aspecto da publicidade. A propaganda é o espelho da visão de mundo que temos hoje, mas 

marginaliza os novos consumidores que não são atingidos nas maiorias das campanhas 

publicitárias. Ao longo dos tempos, a inclusão dessas pessoas no mercado publicitário vem 

conquistando o seu espaço mesmo com as dificuldades enfrentadas. Pessoas com 

necessidades especiais têm o seu direito de trabalhar garantido por lei, mas na relação de 

compra falta uma abertura a esses indivíduos. Apontando novas soluções para esse problema, 

aqui será mostrado a primeira marca de roupa voltada para os deficientes físicos e como esta 

abriu espaço para muitas outras. Busca-se exemplificar como a publicidade tem o poder de 

ajudar as pessoas com necessidades especiais a se tornarem novos consumidores, garantido o 

bem-estar destes. Como as propagandas podem ser dirigidas a esse público e atingi-los de 

maneira adequada.  
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ABSTRACT: This article aims to analyse disabled persons as consumers and the social 

inclusion on the advertising view. The advertisement reflects the current social world vision, 

but marginalize the new customers which are not reached in the most advertising campaigns. 

Over the ages, the inclusion of these people in the consumer market is getting your space, 

even with the difficulties faced. Disabled people have their own right to work, but when it 

comes to consumer rights it has a lack opening. Setting new solutions to this problem, it is 

going to be showed the first brand destined to physically handicapped and how it opened 

space to other brands do the same. It aims to exemplify how advertising has the power of 

helping disabled people to become new costumers, assuring their welfare. How it can be 

directed to this public e reach them in an appropriate way. 
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INTRODUÇÃO: 

 

 A propaganda tem muita influência na sociedade, segundo Olivetto (2012) o auge da 

publicidade se deu nos anos 80 quando os artistas viviam o momento.  Quer dizer que a 

publicidade ela sempre um marco em uma sociedade, digamos que uma divulgação de uma 

imagem se repercute em mídias sociais e digitais, estabelece uma forma nova de se ver os 

deficientes, de uma visão contraria que está acostumado a ver. 

Pois considerar o deficiente como uma pessoa como as outras que tenha o seu direito 

e dever em uma sociedade a é um dos mais importantes passos para a inclusão social. E a 

acessibilidade para o uso do direito de ir e vir, e ter sua dependência como cidadão. O modelo 

da comunicação social é transmitir para que mais pessoas conheça esse novo conceito de 

acessibilidade, artigo propõe problematizar, que o portador de necessidades especiais, tenha 

condições de vir e ir aonde ele quiser sem a ausência de um meio, segundo a ONU 20% da 

população, contem alguma deficiência. 

 

O que a Constituição de 1988 restringiu ao escopo do acesso aos logradouros e 

meios de transporte coletivo, no final de 2004 foi estendido a todos os espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, edificações, serviços de transporte e 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação. (COSTA, MAIOR E 

LIMA, 2014, p.2) 

 

 Foi no início do século XXI que começou no Brasil as estratégias para a ampla 

facilitação dos deficientes nos espaços públicos, mas ainda os nossos deficientes sofrem com 

precariedade de raspas calcadas em nossa sociedade contemporânea. É um tempo curto para 

se pensar em seu aspecto como cidadão.   

Mas também do outro lado, mesmo com dificuldades enfrentadas, alguns deficientes 

se destacaram na sociedade, rompendo o preconceito, se destacando Christy Brown e o 

cientista Stephen Hawking.   

 Brown nasceu com paralisia cerebral devido a uma sequela grave, mesmo não se 

comunicando e a inesperança dos médicos em suas habilidades intelectuais, Brown sempre 

teve o apoio de sua mãe. E com 5 anos ele começou a mexer o pé esquerdo e acabou se 



 

 
 

comunicando com o seu pé, ele ficou conhecido pela sua autobiografia “meu pé esquerdo”. 

(NOGUEIRA, 2010) 

Hawking, famoso cientista britânico, em seu corpo comprometido por uma doença 

neurológica chamada Esclerose Amiotrófica Lateral. Que vai se deformando gradativamente a 

cada ano, mas nunca impediu de exercer a sua profissão, foi reconhecido e ganhou a Medalha 

Presidencial da Liberdade, uma das maiores honrarias nos EUA, e hoje ele se comunica pelo 

computador. (NOGUEIRA, 2010) 

Esse trabalho tem objetivo informar e problematizar a publicidade na inclusão social, 

que precisamos informar à população que existe além de um ser humano de cadeira de roda, 

existe pessoa, que a essa pessoa pode considerada um marco na sociedade.  

 

 1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

1.1 OS DEFICIENTES COMO CONSUMIDORES  

 

O aumento das pessoas deficientes no mercado de trabalho em 2001 a 2006 

aumentou 23% a maior de todos os anos segundo o IBGE, ou seja, um público que a cada vez 

que está comprando nos comércios. Mas será que acessibilidade na publicidade está preparada 

para receber essas pessoas. O público alvo atinge, as os deficientes visuais com as 

propagandas visuais, deficiente auditiva por faltas de profissionais que não sabem a língua de 

sinais e acaba desconfortando. E assim vai a acessibilidade no alto de compra e também na 

acessibilidade das propagandas.  

Para Oliveira e Braga, (2013) “Segundo a elaboração a presença dessas pessoas no 

mercado de trabalho está aumentando diariamente, art. 37, VIII, regulamentada pelas Leis n° 

7.853/89 e n° 8.112/90 e pelo Decreto n° 3.298/99, concursos públicos 5% das vagas 

garantidas a esses públicos e empresas privadas possuem cotas para deficientes, recebendo em 

toca benefícios”.  

Segundo estudos do IBGE (2010) Pessoas que estão ativas no mercado que são 

deficientes ganham razoavelmente consideráveis e apenas 10% não trabalham. (OLIVEIRA e 

BRAGA, 2013). 

Esses consumidores estão cada vez ganhando cada vez o poder de compra, a cada 

momento estão gerando, mas consumo na sociedade. E participando desse processo de 



 

 
 

inclusão de consumo a acessibilidade na comunicação e ambiente.  E também fazer parte do 

público alvo de uma publicidade, e não uma propaganda de campanhas relacionada ao meio.  

Primeira marca de roupas para cadeirantes o lema deles é “Não é mais sobre as 

impressões que você compra. É sobre as impressões que você deixa” e o slogan da campanha 

criada pela agencia The Garden, a sua sede fica em Toronto, está promovendo a inovação no 

aspecto da pessoa com necessidades a comprarem roupas contáveis com estilos.   

A marca da roupa é IZ está abordando o tema com acessibilidade a com o público 

alvo as pessoas cadeirantes, a agencia e a marca quer espalhar consciência para a sociedade 

que o deficiente também tem o seu espaço e marcas para ela. Com o dinheiro arrecadado com 

as vendas, com 10% dos lucros para os projetos. E maior parte é a construção de rampas arco-

íris nas lojas da América do Norte, a fim de chamar atenção da sociedade para esse projeto. 

(VICTORAZZI, s/d)  

A ideia dessas inciativas é incentivar os deficientes a consumir, roupas que seja 

confortável e bonita ao mesmo tempo, com isso as marcas pretendem a cada vez mais aderir a 

esse público especifico. 

Segundo Oliveira e Braga, (2013, a apud KOTLER, 2006, p.33) “Profissionais de 

marketing não criam necessidades: as necessidades existem antes dos profissionais de 

marketing. Os profissionais de marketing, paralelamente a outras influências da sociedade, 

influenciam desejos. Eles podem promover a ideia de que uma Mercedes satisfaz a 

necessidade de status social de uma pessoa. Eles não criaram, entretanto, a necessidade de 

status sociais”.   

 

1.2 O PAPEL DA PUBLICIDADE NA INCLUSÃO SOCIAL  

 

Esse fator está muito frequente, mas tão pouco comentada na mídia que é 

acessibilidade e a inclusão social, se a mídia desse, destaque a essa inclusão, ajudaria um 

pouco as pessoas a sensibilizar com as outras com tipo de deficiência. A publicidade poderia 

da ajudando fazer campanhas mostrando a qualidade de vida das pessoas com necessidades 

especiais, sem aquele aspecto de coitadinhos e assim enfrentando barreiras para viver em 

sociedade. E incentivo para a acessibilidade para o público em geral. (AZEVEDO, 2012)  



 

 
 

 

Os comunicadores são formadores de opinião, portanto, devem carregar consigo atos 

de ética e responsabilidade. Cientes da influência que têm nas pessoas, a imprensa 

poderia "abraçar" as causas sociais, pois tem um papel fundamental em qualquer 

questão. Além de realizar matérias e eventos, os jornalistas podem formar parcerias 

com ONGs, instituições e associações e abordar o tema mais a fundo. Mostrar real 

interesse e disposição em incentivar a inclusão social e acessibilidade, de verdade. 

Em busca da consciência do mundo e de seus habitantes sobre esses fatores, 

agregando valores e visando terminar com o preconceito. (AZEVEDO, 2012)  

 

Os clientes e os comunicadores em busca de uma consciência de todos, que vivemos 

em um ambiente agradável a todos, consumimos, mas é a questão de ser acessível a todos os 

públicos inclusive para a pessoa que tenha deficiência, ela também tem o seu direito de 

compra como qualquer outra.  

As propagandas devem apresentar responsabilidade social a motivar as outras 

pessoas ajudarem a outra. Através dos meios que utilizam os meios que se propagam.  

Portanto existe sim uma forma de igualdade ao público, se as mídias colaborassem 

para isso a sociedade seria justa e eficaz a todos.  

A publicidade inclusiva não é um termo para definir um 

tipo de publicidade, é na verdade um tópico que necessita mais atenção para que se 

enxergue cidadania através das marcas, para um consumo com qualidade, dignidade, 

respeito e principalmente com tratamento justo e humaniza (OLIVEIRA e BRAGA, 2013 )  

 

1.3 PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS SÃO CIDADÃOS ESPECIAIS  

 

As pessoas com deficiências são cidadão normais porem com limitações comuns o 

que cabe a sociedade não deve exclui – lós, vale aos familiares ao meio. Muitos dos 

deficientes não são associáveis pelas consequências de erros dos pais, pela falta de 

informação ou talvez pelo simples fato dos outros cidadãos excluírem ele por vergonha.  

 Segundo Dias (2011) “Entre a sociedade e os cidadãos existe uma estrita relação de 

influências mútuas. Se por um lado é no meio social que o indivíduo se desenvolve e sofre 

influências deste, também a sociedade é construída pelos indivíduos sofre influências deles, 

que de uma forma coletiva a organizam e a formam”.  

O preconceito vem desde cedo, pela forma de não aceitar a outra pessoa igual a você, 

ou também não aceitar pelo simples fato que usa um apoio que seja uma aberração que não 



 

 
 

pode andar em sociedade que todos ficam olhando. “Assim sendo, abordar a inclusão social 

requer uma reflexão ampla sobre todas as características sociais, essencialmente sobre as 

razões que arrastam certos grupos minoritários para a exclusão social e que os impedem de se 

desenvolver e de participar”. (DIAS, 2011)  

Quanto, mas a exclusão existir, mas o portando se sentira, mas inútil como uma 

forma de se sentir um sujeito banal na sociedade, porque digamos que sempre eles ouviram 

você e coitado, não pode fazer isso ou aquilo, assim de certa forma se acostuma ser assim e 

não se destaca se acomoda.  

 
A proteção social das populações mais desfavorecidas está assente nos princípios 

que fundamentam a Lei de Bases da Segurança Social1 (2002) que no seu artigo 

13.º, refere que o princípio da inserção social se caracteriza pela natureza ativa, 

preventiva e personalizada das ações desenvolvidas no âmbito do sistema com vista 

a eliminar as causas de marginalização e exclusão social e a promover a dignificação 

humana (DIAS, 2011 p. 4). 

 

Segundo Dias (2011), apud Organização das Nações Unidas, (p. 9) (1994) existem 

fatores específicos que afetam as condições de vida dos cidadãos portadores deficiências, 

entre os quais: a ignorância, o abandono, a superstição e o medo, que estão entre os fatores 

que ao longo da história da deficiência isolaram as pessoas com deficiência e retardaram o seu 

desenvolvimento.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O método do trabalho presente é apresentar ao leitor sobre os deficientes na sociedade, 

que por muitas das vezes, não visamos muito esses indivíduos na sociedade, pois para isso 

vejamos essa população como consumidores e também atingir como público alvo de uma 

campanha publicitaria.  

A pesquisa que está sendo estudado é uma pesquisa descritiva que observei esse 

público de maneira, mas aprofundada buscando incentivar a sociedade ter um olhar, mas 

diferente para elas. Se qualificar, funciona em partes que a pessoas deficientes tem o poder de 

compra, que ela também está ganhando espaço para isso, mas o comercio publicitário está um 

pouco distante dessa inovação.  



 

 
 

Tem o propósito de qualificar o funcionamento dessa nova geração de consumistas no 

mercado, grande parte dessas pessoas não é atingida em uma marcar especifica para eles por 

que é algo padronizado, trata-se de uma nova forma atinge, mas pessoas de diferentes 

aspectos, o fato escolher o tema que ganha mais visibilidade para o meio publicitário, com o 

meio que a sociedade vai conhecendo esse mundo acessível. Comecei a me preocupar com 

esse aspecto quando percebendo que deveria ser realizada uma maneira própria para alcançar 

esse público. 

A forma pretendida de alcançar para que a sociedade veja o as pessoas com 

necessidades especiais, que elas só tenham necessidades especiais, mas pode ser uma 

brilhante pessoa que pode revolucionar o mundo como muitos que vimos pelo mundo. Em 

que hoje em dia visamos esses aspectos a esse contexto.  

Com analise em artigos apresentados os deficientes tem sim o direito de ir e vir com 

isso à sociedade deve incluir que assegura os seus direitos como cidadão, o direito de 

acessibilidade muito falado, mas tão pouco reconhecido. E apresentar ao leitor essa nova 

pratica de acessibilidade e incluindo essas pessoas como consumistas ativos mudariam a 

qualidade de vida que a vive.  

Pretende alcançar os objetivos de maneira que a população de modo em geral, perceba 

que os portadores de algumas necessidades também podem trabalhar pode ter o seu poder de 

compra, e as propagandas e marcas se mobilizem para criar um novo conceito de deficientes 

em uma sociedade, como referindo o caso dos dois deficientes que se destacaram e que traz 

benefícios em comum.  

 

3 ANALISE DOS RESULTADOS  

 

Os resultados presentes sugerem um estudo por mais melhorias no aspecto social da 

pessoa com deficiência, que ela conquistou o seu poder de compra, mas a publicidade não é 

acessível a ela, pois poucas campanhas publicitarias se preocupam com esses novos 

consumidores e não atinge o esperado e público alvo, pois não tem fácil acesso ao 

estabelecimento comercial, com isso se sentem descriminas.   

As propagandas são vistas em todas as classes sociais, com isso, mas a sociedade 

ficaria, mas sensibilizadas com esse novo público alvo e diminuíram o preconceito no aspecto 



 

 
 

social, mostrando que o deficiente também pode trabalhar ter uma vida social, e com isso 

quebrando a barreiras do aspecto de ‘’coitadinhos’’, a mídia tem o poder de mudar a mente 

das pessoas, com essa ajuda podemos dizer que acabaria descriminação.  

 O modelo social da pessoa com deficiência se deu origem na Inglaterra na década de 

70, se começa a se preocupar com essas pessoas, tinha uma rejeição da sociedade sendo que 

as pessoas com algumas necessidades era pecado para as famílias. Segundo Diniz (2007) uma 

revisão ao modelo das pessoas com deficiência era do mesmo aspecto do feminismo porque 

na teórica, os dois fatos têm uma barreira por causa das suas condições físicas, compreender a 

ideia de independência, mas não de um valor social, transparência do corpo ‘’perfeito’’ se 

refere o aspecto na sociedade. Para Garland-Thomson (2002) com a inspiração a teoria 

feminista deficiência dando o destaque para o corpo as formas e diferencias corporais. Que 

dando um novo argumento a estéticas, sexual, a autonomia e independência e entre outros.   

Portanto o feminismo e deficiente tem os aspectos parecidos que está em busca da 

dependência, a inclusão social para as políticas públicas também.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 1 – Atores globais simboliza os atletas para campanha das paraolimpíadas  

 

 
Fonte: Cléo Pires e Paulo Vilhena: Somos Todos Paraolímpicos (Vogue 2016)  

 

No ano de 2016, teve a paraolimpíadas no Brasil e dois atores globais fizeram uma 

campanha de conscientização, para acontecimento que aconteceria em breve em no país ajuda 

do photoshop, os dois ficaram sem um membro, Cléo sem um braço e Vinhena sem aperta 

para representar dois atletas que estaria nas paraolimpíadas.  

Para Beltranas a inclusão seria anunciar a alegria mostra que mesmo com uma 

deficiência a pessoa sente vitoriosa pela conquista de uma medalha, e com isso se mídia não 

mostra o seu valor supõe como uma impostura para os jogos, um compromisso social que as 

mídias não fizeram para a sociedade.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  FIGURA 2 – Atores e atletas juntos, que simbolizam a campanha  

 

 
Fonte: Cléo Pires e Paulo Vilhena com os paratletas Bruna Alexandre e Renato Leite nos bastidores 

da campanha 

Recebeu muitas críticas que os atletas deveriam ser os protagonistas da campanha não 

os autores famosos e que não tenha nenhuma deficiência, com isso para chamar atenção do 

público para os esportistas com alguma deficiência tenha visibilidade. As pessoas ainda não 

conhecem enxergar um deficiente como uma pessoa comum, que só conhecemos poucos em 

reportagem de alto ajuda.  

Uma situação que também ocorreu nas paraolimpíadas e que a mídia não divagou 

tanto como nas olimpíadas, mas contraposto 95% dos ingressos foram vendidos. A sua 



 

 
 

abertura não teve o alcance das principais mídias do país a única que sobre pôs foi a Sport Tv 

2.  

Alexis Schaefer, diretor comercial e de marketing do Comitê Paraolímpico 

Internacional (IPC), que se surpreendeu com as paraolimpíadas mesmo que grande mídia não 

tinha essa coberta completa, mas se admirou foi pelo povo brasileiro, ainda, mas 

surpreendente pelas propagandas que era gerada para esses novos consumidores. “Mesmo que 

os 2,5 milhões de entradas não seja vendidos, a edição do Rio-2016 já é a segunda maior de 

audiência em termos de entradas e fica atrás, somente, de Londres -2012´´. 

(NOSLASCO,2016). 

Para ele, serve de aviso para os espectadores para quem ainda acreditam nos 

programas cheios efeitos, músicas bonitas, mas isso não serve para questão da inclusão para a 

sociedade vê o que realmente falta nesses aspectos.  

O resultado da análise e que o deficiente deve ter o seu espaço na sociedade, mas não 

por outras pessoas usando efeitos, mas mostrando realidade que mesmo com a limitação. Que 

tenha essa visibilidade como cidadão do direito assegurado por lei e o consumidor pelo fato 

de ter um valor aquisitivo, de seus salários que marcas essas pessoas com forma de inclusão 

tem roupas, calcados acessíveis a elas. Que a mídia também saiba reconhecer essas pessoas na 

sociedade que tenha muito para retribuir, já que as populações estão enxergando, mas como a 

mídia promove uma causa social, com uma valorização pessoal dessa população que estão 

conquistando o seu espaço.  

  

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

O trabalho apresentado mostrou de várias formas de como inserir o deficiente da 

inclusão social e também como consumidor e uma analise   a publicidade que tanto aparenta 

ser uma crítica social em formado as opiniões e muitas das vezes que, mas o prejudicas por 

que o que fazem uma propaganda que borda a inclusão, mas os garotos propagandas não são 

deficientes, a necessidade de alguém belo e maior do que uma integração social dessas 

pessoas.   
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