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1. RESUMO 

 

Este estudo de caso consiste em uma análise teórica e de campo para 

verificação da existência de aplicação prática das leis e normas a respeito do 

atendimento preferencial nos postos de atendimento de 4 grandes 

supermercados em Hortolândia – SP, especialmente no que diz respeito ao 

atendimento à pessoa com deficiência que faça uso de cadeira de rodas. Foi 

realizada pesquisa bibliográfica descritiva e pesquisa de campo. Como 

resultado, percebeu-se que a problemática discutida, sobre o atendimento 

prioritário da pessoa com deficiência, encontra amparo legal teórico, mas nem 

sempre tem aplicabilidade prática na vida em sociedade, especialmente na 

realidade do público pesquisado, pois estes não estão suficientemente 

preparados para atender a pessoa com deficiência de forma adequada em todos 

os seus aspectos como mandam as normas, especificamente à pessoa que usa 

cadeira de rodas. Com os dados coletados, pode-se afirmar que os 

supermercados tendem a não estar totalmente preparados para atendimento 

prioritário, atendendo esses clientes em alguns aspectos, porém faltando em 

outros, como na falta de adaptação dos postos de atendimento quanto à largura 

necessária para a passagem de uma cadeira de rodas e adequação dos 

equipamentos de cartão de crédito. 

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade para cadeirantes. Adaptações. 

Atendimento Prioritário. Pessoa com deficiência. Supermercados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O tema do presente trabalho procura saber se quatro grandes 

estabelecimentos comerciais do tipo supermercado estão preparados quanto à 

mobilidade para o atendimento prioritário das pessoas com deficiência que 

fazem uso de cadeira de rodas, respeitando suas necessidades específicas. 

Essa discussão é fundamental, pois em meio ao século XXI, os 

estabelecimentos não se enquadram às normas exigidas pelas Leis vigentes no 

Brasil. A lei n°10.098, dezembro de 2000, em seu artigo 1º é clara em ressaltar 

quais são os critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

com deficiência ou com mobilidade reduzida, quais sejam, a supressão de 

barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 
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construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação 

(BRASIL, 2000). 

O problema da presente pesquisa foi “quais os problemas enfrentados 

pelas pessoas com deficiência que fazem uso de cadeira de rodas nos 

supermercados de Hortolândia, referente ao atendimento prioritário”? 

A temática estudada a respeito do atendimento prioritário para pessoas 

com deficiência que fazem uso de cadeira de rodas é de suma importância para 

a sociedade como um todo, pois promove a igualdade social nos direitos básicos 

e também igualdade no atendimento e locomoção deste grupo especifico de 

pessoas, não somente nas vias públicas, mas também nos setores terciários, 

como os supermercados, que tem como princípio a satisfação do consumidor, 

seja ele pessoa com deficiência ou não. 

Empiricamente percebeu-se que não havia estrutura física nos 

supermercados para atendimento de cadeirantes, especialmente no que se 

refere ao acesso ao estabelecimento e, ainda mais, quanto à estrutura dos 

caixas de atendimento prioritário que não era adequada para estas pessoas, não 

tendo, por exemplo, o espaço necessário para a passagem de uma cadeira de 

rodas, nem mesmo para locomoção dentro do estabelecimento e, tampouco, 

sinalização adequada para identificação dos caixas de atendimento preferencial, 

nos caixas específicos. 

Assim, foi despertado o interesse na investigação da temática para 

analisar quais os motivos das reclamações das pessoas com deficiência que 

fazem uso de cadeira de rodas, e qual o nível de conhecimento das pessoas que 

trabalham e frequentam quatro grandes supermercados da cidade de 

Hortolândia, com relação à legislação de inclusão da pessoa com deficiência 

quanto ao atendimento prioritário. 

 

3. Objetivos 

3.1 Geral 

Verificar se os estabelecimentos do tipo supermercados possuem 

atendimento prioritário adaptado para pessoas com deficiência que fazem uso 

de cadeira de rodas em quatro grandes supermercados da cidade de 

Hortolândia/SP. 
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3.2 Específicos 

Identificar se os estabelecimentos comerciais estudados têm atendimento 

prioritário e analisar a estrutura física do atendimento prioritário nos 

estabelecimentos para saber se são adaptados para atendimento da pessoa 

com deficiência que usa cadeira de rodas  

 

4. METODOLOGIA 

Quanto à classificação, a presente pesquisa, com base a taxionomia 

apresentada por Vergara (2007), ela qualifica-se em relação a dois aspectos: 

quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa foi descritiva, pois, foram expostas as 

condições nas quais os quatro grandes supermercados de Hortolândia 

apresentam-se quanto ao atendimento prioritário de cadeirantes. 

Quanto aos meios, a pesquisa realizada foi bibliográfica e de campo. 

Bibliográfica, porque para a fundamentação teórico-metodológica do trabalho foi 

realizada investigação sobre qual o conceito de atendimento prioritário; 

existência de órgãos de proteção para a pessoa com deficiência; sob quais 

condições as pessoas são consideradas pessoas com deficiência, e leis sobre o 

atendimento deste grupo nos supermercados da cidade de Hortolândia. 

De campo, porque além da pesquisa bibliográfica, era necessário 

constatar se a teoria é praticada nos quatro grandes supermercados de 

Hortolândia, que foram alvo das investigações in loco. 

 

5. REVISÃO TEÓRICA 

5.1 Igualdade Social 

 A igualdade social é um assunto muito discutido no mundo todo. A 

Organização das Nações Unidas – ONU –, na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos em seus artigos 1º e 3º (documento este ratificado pelo Brasil no dia 

da sua promulgação, em 1948), afirma que todas as pessoas devem gozar das 

mesmas liberdades e devem ser tratadas como iguais, agindo com fraternidade 

entre si (ONU, 2009, p.4-5).  

No Brasil, o caput do art. 5° da Constituição da República diz que “todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se [...] 

a inviolabilidade [...] do direito à vida, à liberdade, à igualdade [...]” (BRASIL, 
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1988), que, conforme Barbosa (2013, p. 50), expressa o previsto no Princípio da 

Igualdade que é uma condição de sustentação da interação social, servindo 

também como suporte do sistema de interpretação das normas brasileiras e até 

internacionais. 

Pessoti (1984) demonstra que houve um movimento de mudança nos 

paradigmas que tem caracterizado, no decorrer da história, as relações das 

diferentes sociedades com as pessoas com deficiência, de forma que estas 

foram tratadas de forma diferente no decorrer do tempo, através do misticismo, 

do abandono, do extermínio, da caridade, da segregação, da exclusão, da 

integração e da inclusão, especialmente nos dias atuais. 

 

5.2  A pessoa com deficiência 

5.2.1 Conceituando Deficiência 

Quando se estudar sobre a pessoa com deficiência, 

é necessário entender o seu contexto histórico na história 

da humanidade. Barbosa (2013) afirma que, em regra 

geral, a pessoa com deficiência sofreu tratamento 

degradante na antiguidade, mas vez ou outra era 

considerada destinatária de favores divinos. 

O tratamento dispensado à pessoa com deficiência, 

em especial à pessoa que faz uso de cadeira de rodas, é 

o resultado de falta de conhecimento sobre o que é a 

deficiência e quem são as pessoas que a possuem, 

ignorando o fato de serem pessoas com plena capacidade 

mental e social. 

Tal é a importância deste equipamento de 

locomoção, a cadeira de rodas, que a indústria 

desenvolveu tecnologia avançada que otimizaram as 

cadeiras de rodas e até mesmo a indústria de brinquedos criou uma boneca 

usando cadeira de rodas (como é o caso da boneca Becky, ilustrada na Figura 

1), o que ajudou a tornar mais comum este equipamento na sociedade em geral. 

Esta ação de socialização da pessoa com deficiência é muito salutar, visto 

que quanto menos se conhece as suas limitações e suas necessidades, mais 

deficiente será o seu atendimento na sociedade. Além disso, a própria pessoa 

Figura 1: Boneca 

Becky em cadeira de 

rodas – Fonte: 

http://rodandopelav

ida.blogspot.com.br

/2010/07/becky-

amiga-de-barbie-

em-cadeira-de.html 

 

http://rodandopelavida.blogspot.com.br/2010/07/becky-amiga-de-barbie-em-cadeira-de.html
http://rodandopelavida.blogspot.com.br/2010/07/becky-amiga-de-barbie-em-cadeira-de.html
http://rodandopelavida.blogspot.com.br/2010/07/becky-amiga-de-barbie-em-cadeira-de.html
http://rodandopelavida.blogspot.com.br/2010/07/becky-amiga-de-barbie-em-cadeira-de.html
http://rodandopelavida.blogspot.com.br/2010/07/becky-amiga-de-barbie-em-cadeira-de.html
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com deficiência, se não tiver um sólido esclarecimento sobre seus direitos e 

deveres, ficará à margem da sociedade, sem sequer ter consciência da falta que 

faz o gozo de direitos fundamentais ao exercício da sua cidadania. 

Apesar da existência de inúmeros conceitos sobre deficiência, no Brasil 

ainda é um tema pouco estudado e com poucos cientistas sociais se dedicando 

ao estudo dessa realidade, pois a deficiência não é vista como um problema 

social, mas sim como um problema inteiramente pessoal (Diniz, 2007) e esse 

talvez seja um dos grandes problemas do país, pois qualquer problema social 

não tratado como deveria ou não dado a atenção necessária, pode acarretar 

outros problemas. 

No âmbito federal, em 2015 foi instituída a Lei nº 13.146/2015, a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Brasil, 2015). Na esfera municipal, existe a Lei Ordinária 2974/2014 

(Hortolândia, 2014), na qual está garantido o atendimento da pessoa com 

deficiência, em caráter prioritário, através de filas especiais em estabelecimentos 

comerciais. 

Ressalte-se que a pessoa com deficiência é tão cidadã como outra pessoa 

que não tenha deficiência, merecendo tratamento em igualdade de condições. 

Como estas pessoas possuem limitações que as diferem dos cidadãos que não 

possuem deficiência, para que o Princípio da Igualdade seja colocado em 

prática, nada mais natural que estas pessoas recebam tratamento diferenciado 

que as façam alcançar pé de igualdade com as outras pessoas. 

 

5.2.2 Acessibilidade: Pessoa com Deficiência e Imóveis 

Adaptados 

A acessibilidade nos edifícios públicos para pessoas com deficiência 

ocorreu pela vigência da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu normas 

de construção dos locais e edifícios de uso público e de fabricação de transportes 

coletivos, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de alguma 

deficiência ou mobilidade reduzida. 

O texto constitucional de 1988 já previu, em seu artigo 227 combinado 

com o artigo 244, a necessidade de normas sobre a adaptação na construção 

em locais públicos, especialmente no que se refere à eliminação de empecilhos 
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de arquitetura dos imóveis que impeçam as pessoas com deficiência de 

adentrarem aos edifícios. 

Percebe-se, portanto, que a legislação reconhece que o impedimento ou 

ausência de acessibilidade não está na pessoa e sim no ambiente, que deve ter 

os ajustes necessários para que se garanta a plena inclusão da pessoa com 

deficiência, especialmente no que se refere àquelas pessoas que usam cadeira 

de rodas em seu dia-a-dia. 

 

5.3  Atendimento prioritário da pessoa com deficiência nos 

supermercados 

Quanto ao atendimento prioritário, é necessário que os estabelecimentos 

estejam aptos a entender quais as necessidades do cliente com deficiência e 

então agir conforme estas peculiaridades, oferecendo aos seus clientes um 

atendimento compatível com o que eles precisam, evitando transtornos na fila 

de espera, proporcionando, assim, satisfação pelo atendimento, o que 

ocasionará a replicação dessa satisfação através da indicação de um bom 

serviço prestado pelo prestador de serviço, bem como o retorno deste cliente ao 

supermercado, beneficiando o comerciante pela fidelização dos clientes. 

Para Pinheiro (2006), “o atendimento prioritário é aquele prestado aos 

seus beneficiários, antes de qualquer outra pessoa”. Para que isso ocorra da 

melhor forma no atendimento, os profissionais do estabelecimento precisam 

passar por treinamentos e conhecimento dos direitos do beneficiário, 

independentemente do tamanho da fila. 

Os atendentes de caixa devem priorizar o cliente especial, no local 

destinado às pessoas com deficiências, ainda que existem outras pessoas que 

não têm direito ao atendimento prioritário nas filas de atendimento preferencial. 

 

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

6.1  Descrição dos Mercados Estudados 

Foram realizadas pesquisas em quatro grandes Supermercados de 

Hortolândia – SP. Para manter o sigilo da identidade dos estabelecimentos, estes 

serão denominados de A, B, C e D (os estabelecimentos solicitaram o anonimato 

para participar da pesquisa). Ambos possuem grande popularidade na Região 

Metropolitana de Campinas, tendo de 8 a 32 lojas em todo estado de São Paulo.  
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Estes 4 maiores supermercados de Hortolândia juntos empregam mais de 

600 funcionários, sendo que deste montante 21,3% são caixas. Eles atendem 

em torno de 380 mil clientes por mês. Dos 128 postos de atendimento (caixas), 

apenas 10% são destinados a atendimentos prioritários (destinados a clientes 

idosos, gestantes ou pessoas com alguma deficiência. 

Para realização do estudo de caso, a coleta de dados foi feita com ajuda 

dos gerentes dos supermercados. Foram abordados 20 gerentes, 95 

funcionários, 195 clientes preferenciais e 150 clientes não preferenciais. Muito 

embora tenha havido este número de pessoas abordadas durante a pesquisa, 

nem todos responderam à pesquisa, alcançando um total de 12 gerentes, 63 

funcionários, 160 clientes preferenciais e 134 clientes não preferenciais que 

responderam ao questionário. 

A pesquisa foi realizada apenas nos caixas destinados ao atendimento 

prioritário, não importando se o cliente ali atendido fazia jus ao atendimento 

preferencial ou não.  

O movimento de clientes era mais intenso sábados, quartas e quintas-

feiras. Constatou-se ainda que nem todos os caixas preferenciais são utilizados 

nesses dias, motivo este que prejudica os usuários de caixas prioritários, seja 

pessoa com deficiência que faça uso de cadeira de rodas, seja outras pessoas 

que tem direito garantido por lei a este tipo de atendimento, procedimento que 

contraria a determinação da legislação municipal de Hortolândia. 

Foi comprovado através dos resultados obtidos que existe conhecimento 

por parte dos profissionais dos supermercados (gerentes e funcionários) do 

tratamento necessário à essas pessoas, suas necessidades de adaptações, 

desde a sinalização nos caixas até equipamentos para que melhor sejam 

atendidos. 

Quanto à existência de placas de identificação nos caixas de uso 

preferencial, constatou-se que 91,7% dos respondentes reconhecem haver a 

sinalização adequada, com apenas 8,3% dos postos de atendimento sem a placa 

de identificação ou com placa ilegível. 

Perguntou-se aos funcionários se existe acessibilidade para o cadeirante 

nos caixas de atendimento preferencial. 46% disse que não há, 38,1% afirmou 

haver acessibilidade e 15,9% afirmou que há às vezes. Além disso, foi 

questionado se os equipamentos contidos nos postos de atendimento chegavam 
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até o cliente com facilidade, como a máquina de cartão de crédito, constatando-

se que é um motivo de constante reclamação dos clientes que usam cadeira de 

rodas, sendo necessário que os acompanhantes do cadeirante realizem o 

procedimento de pagamento. 

Outro ponto relevante investigado diz respeito à qualificação (treinamento) 

dos funcionários antes de trabalharem em caixas preferenciais, constatando-se 

que 63,1% teve o treinamento para atender este público, e 32,3 % não teve 

orientações e nem treinamentos para trabalhar com público preferencial, sendo 

que 4,6%, às vezes, passaram por alguma triagem de orientação ou 

treinamentos. 

Já com os clientes, perguntou-se se há espaço suficiente para passagem 

de cadeira de rodas. A pesquisa demonstrou que a maioria afirma não haver 

espaço suficiente, ou seja, sem 35,6% dos casos. Em 34,9% os respondentes 

afirmaram haver espaço às vezes, e em 29,5% afirmaram sempre haver espaço 

suficiente para a passagem de cadeira de rodas, havendo necessidade de 

melhoria quanto a este aspecto. 

Percebeu-se, assim, com a análise dos dados obtidos na pesquisa de 

campo, que embora haja normas que determinem, indubitavelmente, o 

atendimento preferencial da pessoa com deficiência, muitas das vezes esse 

atendimento fica na teoria, pois o que se vê, na prática, é a limitação do 

atendimento preferencial a um único caixa para a demanda de pessoas que têm 

direito ao atendimento preferencial, fazendo com que haja fila extensa nesses 

caixas, pois além da quantidade de pessoas que tem direito ao atendimento 

prioritário, também há pessoas que não tem esse mesmo direito, mas não há 

triagem dos clientes pelos funcionários que atuam em caixas de atendimento 

preferencial. 

Além disso, ficou claro que não há estrutura adequada para o atendimento 

de cadeirantes nos caixas preferenciais, pois muitas das vezes o espaço deixado 

para a passagem dos clientes não atende à norma da ABNT NBR 9050, que 

exige um mínimo de 0,80m, espaço suficiente para execução de manobras pelos 

clientes com cadeiras de rodas que usam os caixas de atendimento preferencial 

nos supermercados.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Com o estudo realizado, analisou-se a legislação com referência à 

previsão do direito ao atendimento preferencial da pessoa com deficiência, que 

encontra amparo legal na legislação federal e municipal. 

Posteriormente, estudou-se quem é considerada pessoa com deficiência, 

quais os direitos de acessibilidade das pessoas que fazem uso de cadeira de 

rodas, e como essa garantia é colocada em prática nos quatro grandes 

supermercados de Hortolândia/SP, verificando qual a estrutura física 

apresentada pelos estabelecimentos comerciais pesquisados, como os gestores 

e funcionários percebem o atendimento preferencial, e qual o nível de 

conhecimento dos líderes e seus funcionários com relação ao atendimento 

prioritário de cadeirantes nos estabelecimentos de supermercados. 

Com relação à sinalização e às adaptações necessárias para prestar 

atendimento preferencial, percebe-se que é necessário ter identificação 

ostensiva, visível e legível, indicando quais caixas destinam-se ao atendimento 

prioritário aos grupos protegidos pela lei, especialmente quanto às pessoas com 

deficiência que fazem uso de cadeiras de rodas, sendo mais importante ainda, 

ter funcionários qualificados trabalhando nos caixas prioritários. 

Portanto, este estudo de caso constatou que a previsão normativa de 

atendimento da pessoa com deficiência que faz uso de cadeira de rodas ficou, 

na maioria das vezes, na teoria, não sendo praticada integralmente pelos 

estabelecimentos comerciais do tipo supermercados. 

Dentre as limitações do presente estudo, percebeu-se certa relutância dos 

gestores em permitir aprofundamento na pesquisa com funcionários e até 

mesmo dos gerentes em fornecer informações necessárias à execução da 

pesquisa de campo. 

Quanto à indicação de futuros estudos, indica-se que esta pesquisa seja 

ampliada para todos os estabelecimentos comerciais da cidade de Hortolândia, 

não apenas aos supermercados. 

Por fim, notou-se que as dificuldades das pessoas com deficiência, 

encontradas na sociedade, acabam passando despercebidas por quem não tem 

qualquer tipo de deficiência. Portanto, é necessário que haja maior divulgação e 

educação das pessoas quanto aos direitos conferidos pela legislação, com 

relação ao atendimento prioritário, nos estabelecimentos comerciais. Contudo, 

ainda que este tema seja mais complexo, vale salientar que todos devem se 



10 
 

colocar no lugar do outro, para entender que há situações em que há 

necessidade de atendimento especial de algumas pessoas, agregando um 

ganho em comum e melhorando o convívio entre as pessoas, sejam elas 

pessoas com deficiência ou não. 
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