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Resumo  

 

A embalagem é um artigo antigo e de fundamental importância, sendo na maioria das 

vezes o único meio de comunicação entre o produto e o consumidor. Contudo existe um grupo de 

consumidores com necessidades especiais pouco contemplado pelas formas convencionais das 

embalagens, por simplesmente não conseguirem visualizar os produtos que desejam adquirir, 

são as pessoas com deficiência visual (PcDV). Muitas embalagens de alimentos têm o formato 

parecido ou até mesmo idêntico, mas contendo produtos completamente diferentes, isso faz com 

que as PcDV sejam dependente de um vidente para auxiliá-lo, não somente no momento da 

compra, mas também no momento do consumo. Essas pessoas com necessidades especiais 

correspondem a uma parcela significativa do mercado, sendo assim não devem ser ignoradas 

pelas empresas e estabelecimentos. Esse trabalho tem como justificativa contribuir para o 

conhecimento quanto às relações de troca entre o mercado e o consumidor com deficiência 

visual, focando os jovens na faixa etária entre 10 e 16 anos e produtos adquiridos em mercados, 

padarias, cantinas e lanchonetes, como balas, chocolates, refrigerantes, entre outros. Esses pré-

adolescentes e adolescentes vivem momentos de autoafirmação onde a independência é um fator 

importante para o seu desenvolvimento.  A pesquisa foi feita através da aplicação de 

questionário, que foram analisados de forma qualitativa, e também por meio da realização de 

um teste com uma pessoa com deficiência visual. Através do conhecimento da relação das 

necessidades dos deficientes visuais é possível sugerir melhorias quanto à forma de aquisição e 

consumo de alimentos e bebidas, promovendo soluções inovadoras, podendo possibilitar a 

geração de serviços visando a inclusão social e proporcionando uma melhor qualidade de vida, 

com maior autonomia, aos jovens PcDVs. 

 

Palavras-chave: embalagem, pessoas com deficiência visual, consumidor, mercado, inclusão 

social. 

 

  

Abstract 

 

Packaging is an ancient and fundamentally important article, being most often the only 

means of communication between the product and the consumer. However there is a group of 

consumers with special needs little contemplated by the conventional forms of packaging, by 

simply failing to display the products they wish to purchase are visually impaired (POS). Many 

packaged foods have similar or even identical format but containing completely different 

products, it makes the visually impaired are dependent on a psychic to help him, not only at the 

time of purchase, but also upon consumption. These people with disabilities comprise a 

significant portion of the market, thus should not be ignored by companies and establishments. 
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This work aims to contribute to knowledge about the relations of exchange between the consumer 

market and the bearer of visual impairment, focusing on young people aged between 10 and 16 

years and purchased at markets, bakeries, canteens and cafeterias, such as candies, chocolates, 

soft drinks, among others. These pre-adolescents and adolescents living moments of self-

assertion where independence is an important factor for its development. The survey was 

conducted through questionnaires, which were analyzed qualitatively, and also by conducting an 

experiment with a visually impaired. Through knowledge of the relationship of the needs of 

visually impaired can suggest improvements as to the acquisition and consumption of food and 

beverages, providing innovative solutions and may enable the generation of services aimed at 

social inclusion and providing a better quality of life in larger autonomy, youth POS. 

 

 

Keywords: packaging, visually impaired, teens, market, social inclusion. 
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1. Introdução 

 

 

A embalagem é um objeto de extrema importância, pois muitas vezes é o único meio 

de comunicação entre o produto e o consumidor. O público adolescente atualmente participa de 

forma ativa nas decisões de consumo de produtos variados, principalmente os alimentos, sendo 

influenciado, muitas vezes, mais pela embalagem do que pelo próprio produto; isso devido ao 

fato de que as embalagens estão cada vez mais chamativas. Entretanto, existe um público com 

necessidades especiais, as pessoas com deficiência visual (PcDVs), que ao se depararem com o 

produto sentem dificuldade de identificá-lo, não conseguindo obter informações adicionais, como 

quantidade, validade, preço, entre outros. 

Muitas embalagens de alimentos têm a forma semelhante e contendo produtos 

completamente diferentes, como balas, latas de refrigerante, entre outros. Isso faz com que os  

adolescentes deficientes visuais necessitem do auxílio de um vidente (termo utilizados pelas 

PcDVs para identificar as pessoas que enxergam), tanto na hora da compra, como na hora do 

consumo.  

          Para essas pessoas com necessidades especiais foi criado em 1829, um sistema para a 

leitura universal, o sistema Braille, criado pelo professor francês Louis Braille, que também era 

deficientes visuais, muitas empresas como a Sadia, Natura, Pão de Açúcar, McDonald’s e o 

Laboratório de medicamentos Aché, por exemplo, têm inserido em seus produtos informações 

usando o sistema Braille.  

Essas pessoas com necessidades especiais compõem uma parcela do mercado, o que, 

por si só, indica que não devem ser ignoradas pelas empresas. Mas, independente da sua 

contribuição no mercado consumidor, as PcDVs deveriam ser contempladas pelas empresas em 

tempos de Responsabilidade Social Empresarial. Essas pessoas com necessidades especiais 

compõem uma parcela do mercado, o que, por si só, indica que não devem ser ignoradas pelas 

empresas.  

 

2. Objetivo 

Este trabalho teve por objetivo contribuir para o conhecimento quanto às relações de 

venda entre o mercado e o consumidor com deficiência visual, focando em jovens na faixa etária 

entre 10 e 16 anos. Estudar o comportamento dos mesmos na aquisição e no consumo de 
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produtos em padarias, cantinas e lanchonetes, no seu dia a dia, de forma a buscar por soluções 

inovadoras que resultassem na introdução de novidade no ambiente social, possibilitando a 

geração de novos produtos e serviços e proporcionando maior independência, qualidade de vida e 

espaço na sociedade atual aos PDVs.  

3. Revisão Teórica 

 

3.1. Protagonismo Juvenil 

 

 Protagonismo Juvenil é o envolvimento e a atuação de adolescentes e jovens junto a 

questões sociais da própria juventude, da comunidade e do mundo, de forma que haja uma maior 

participação desses jovens na discussão e construção de soluções aos problemas sociais.  

 Segundo Costa (2001) o termo Protagonismo Juvenil, enquanto modalidade de ação, 

refere-se à criação de espaços e condições capazes de possibilitar aos jovens envolverem-se em 

atividades direcionadas à solução de problemas reais, atuando como fonte de iniciativa, liberdade 

e compromisso. [...] O cerne do protagonismo, portanto, é a participação ativa e construtiva do 

jovem na vida da escola, da comunidade ou da sociedade de forma mais ampla.  

                   A atuação dos jovens na sociedade é de fundamental importância, pois é através do 

convívio social que o adolescente começa a formar um conceito de si mesmo. Nessa fase da vida, 

os adolescentes vivenciam momentos de autoafirmação, buscando a sua independência. De 

acordo com Peres e Rosenburg (1998), na adolescência o indivíduo começa a ter transformações 

biológicas, que ultrapassam as esferas psicológica e social, pois trata-se de um momento em que 

ocorrem as definições da identidade. 

 

3.2. Realidade das pessoas com deficiência visual 

 

 No censo de 2010 foram pesquisados os seguintes tipos de deficiência: visual, 

auditiva, motora e mental/intelectual, sendo que quase ¼ da população (23,9%) apresentava 

algum tipo de deficiência, o que significa cerca de 45,6 milhões de pessoas (IBGE, 2010).  

 Na avaliação por tipo, o Censo de 2010 mostrou que a deficiência visual atinge 

35.774.392 (18,8%) de pessoas; 13.265.599 possuíam deficiência motora; e 2.611.536 eram 

portadores de deficiência mental/intelectual, demonstrando que o portador de deficiência visual 

representa a maior parte da população com deficiência (IBGE, 2010). 
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 Para que a PcDV possa se tornar mais independente e confiante é utilizado um 

importante instrumento: o Braille. Segundo Reino (2007), o Braille auxilia na formação da 

identidade pessoal e autonomia, integrando as PcDVs na sociedade. Porém, nem sempre esta 

ferramenta é utilizada de modo eficaz, ocorrendo uma dependência da PcDV em relação a um 

vidente em muitas situações cotidianas. 

 

3.3. A juventude e o consumo de alimentos fora da residência 

 

Comprar alimentos como chocolates, balas, sanduíches, refrigerantes ou fazer um 

lanche com amigos é um ato extremamente simples para os videntes, mas é um grande problema 

enfrentado pelos portadores de deficiência visual, principalmente para os adolescentes, que nesta 

fase da vida passam por um momento de autoafirmação, no qual buscam se “encontrar” e 

construir sua autoimagem, ansiando por conquistar a independência. Como afirma Medeiros 

(2009) “se cada um tem uma autoimagem, independentemente de ser real ou não, ao cegar o 

indivíduo a perde. Sente que é outra pessoa e que dificilmente voltará a ser alguém que interesse 

aos outros”. Portanto, para os PDVs essa construção da autoimagem é mais complexa, o que faz 

da adolescência um momento especial. Certamente contribui para isso a ampliação da autonomia 

dos adolescentes com deficiência visual em situações cotidianas como as escolhas de produtos 

de conveniência, como os itens de alimentação. 

As pessoas com deficiência visual querem ter autonomia na hora da compra e 

principalmente na escolha do produto, o que demonstra que empresas e produtos adaptados a 

este público terão consumidores leais.  

Outro fator que está relacionado às empresas é a maneira com a qual elas lidam com 

os deficientes visuais, não possuindo funcionários bem preparados para lidar com esse público, 

como aponta Brumer (2006) quanto À “... insuficiência de profissionais qualificados no 

atendimento de PcDVs.” Isso faz com que o deficiente visual sinta-se excluído da sociedade e 

faz também com que o funcionário se sinta envergonhado e “sem graça” por não saber lidar com 

esse tipo de situação. Isso demonstra que a educação especial a ser implantada não deve ser 

destinada somente ao deficiente, mas também à população em geral. 
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3.4. Embalagem 

 

A embalagem é um artigo antigo e de fundamental importância, sendo  muitas vezes 

o único meio de comunicação entre o produto e o consumidor.  

De acordo com Gurgel (2007, p. 84), a embalagem é responsável pelo “despertar dos 

desejos”, pois o consumidor costuma associar a imagem da embalagem aos seus desejos, em 

busca da satisfação dos mesmos, estimulando a compra. 

Pela ótica mercadológica, podem-se relacionar alguns aspectos relevantes em relação 

à embalagem. De acordo com Gurgel (2007, p. 87), “a embalagem deverá agregar valor ao 

produto e ajudar na formação das vantagens competitivas” e com relação à comunicação afirma 

também que “a embalagem deverá facilitar a identificação e a diferenciação da marca do 

segmento de mercado”. 

 

3.5. Dispositivos de auxílio as pessoas com deficiência visual 
 

         3.5.1. Realidade Aumentada 

 

 De acordo com o site Techmundo (2009), a Realidade Aumentada é “uma tecnologia 

que permite que o mundo virtual seja misturado ao real, possibilitando maior interação e abrindo 

uma nova dimensão na maneira como nós executamos tarefas, ou mesmo as que nós incumbimos 

às máquinas”. 

Segundo Kirner e Tori (2006), a Realidade Virtual (RV) é uma “interface avançada 

do usuário” para acessar aplicações executadas no computador, tendo como características, a 

visualização de, e movimentação em ambientes tridimensionais em tempo real e a interação com 

elementos do mesmo. A Realidade aumentada (RA) relaciona-se com a realidade virtual, pois é a 

inserção de objetos virtuais no ambiente real. 

 De acordo com Cardoso (2007), a RA é a amplificação da percepção sensorial por 

meio de recursos computacionais, possibilitando uma interface mais natural com dados e imagens  

geradas por computador. 
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          3.5.2 Tecnologia Assistida 

 

Rodrigues (2006) define Tecnologia Assistida (TA) como “qualquer item, 

equipamento ou sistema, adquirido comercialmente, modificado ou customizado, que é usado 

para aumentar, manter ou melhorar capacidades funcionais de indivíduos com deficiência”. 

Como exemplo o autor cita cães-guias, bengala, large prints (livros com fontes aumentadas) 

livros em áudio ou em braile, sintetizadores de voz (DosVox). 

 

          3.5.3 Softwares e aplicativos 

 

De acordo com Sonza e Santarosa (2003), existem diversos softwares de 

acessibilidade aos ambientes digitais voltados para deficientes visuais. Para aqueles que possuem 

perda parcial da visão são utilizados basicamente ampliadores de tela, e para os indivíduos com 

perda total da visão existem recursos de áudio e impressora em Braille. 

Dentre os sistemas para deficientes visuais, os mais utilizados atualmente em nosso 

país são o Dosvox, o Virtual Vision, ambos são uma aplicação da tecnologia de síntese de voz. 

Além desses softwares, podemos citar alguns aplicativos para celulares. Uns próprios 

para portadores de deficiência visual, como o brasileiro CPqD Alcance, MBraille, e outros não 

destinados especificamente para os PDVs, como o CamFind, Google Googles etc. 

 

4. Metodologia  

 

             A pesquisa foi realizada por meio de coleta de dados primários (entrevistas), 

analisados de maneira qualitativa, tendo realizado o fechamento amostral por saturação dos dados  

 A metodologia qualitativa é caracterizada por possibilitar estudos mais profundos, 

como afirma Neves (1996, p.1) “a pesquisa qualitativa compreende um conjunto de diferentes 

técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema 

complexo de significados”. 

 Para a realização das entrevistas foi desenvolvido um questionário com o auxilio de 

PcDVs assim como de funcionários de instituições que trabalham ajudando as PcDVs, além de 

revisão da literatura na área. O questionário (ver Apêndice) teve como foco conhecer as 

necessidades das PcDVs referentes à aquisição e consumo de produtos no dia a dia de pré-
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adolescentes e adolescentes em padarias, cantinas e lanchonetes, como guloseimas (balas, 

chocolates etc.), refrigerantes, sanduíches, dentre outros alimentos. 

 Dentre os pontos de averiguação pode-se destacar: i) frequência com a qual adquirem 

produtos em cantina de colégio, lanchonetes, padarias, entre outros estabelecimentos; ii) 

descrições encontradas nas embalagens quando existente em Braille (quais deveriam constar); iii) 

mix de produtos disponíveis de forma adequada e quais seriam os não disponíveis e as maiores 

necessidades; iv) pontos observados para seleção do estabelecimento a ser frequentado 

(infraestrutura, layout etc.); v) adequação dos produtos adquiridos para consumo fora do 

estabelecimento (descrições em braile  no rótulo, como reconhecer por tato ou outra função o 

produto adquirido); entre outros. 

 As entrevistas foram realizadas com pré-adolescentes e adolescentes de 10 a 16 anos 

portadores de deficiência visual na cidade de Volta Redonda- RJ, no período de maio e junho de 

2012, totalizando sete entrevistas. 

 Na pesquisa qualitativa foi utilizado a amostra por conveniência, como afirma 

Fontanella et. al. (2008). “O fechamento amostral por saturação teórica é operacionalmente 

definido como a suspensão de inclusão de novos participantes quando os dados obtidos passam a 

apresentar, na avaliação do pesquisador, uma certa redundância ou repetição”. Ou seja, as 

informações dadas por novos participantes acrescentariam muito pouco à pesquisa. 

 Sendo o público alvo menor de idade se fez necessário que o responsável legal por 

cada entrevistado assinasse um termo de concordância (anexo) para a realização da entrevista. 

              A fim de complementar o estudo, foi proposto um estudo de caso com um aluno da 

Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda, com o objetivo de identificar aplicativos 

para celular que atendessem às PcDVs na “leitura” de embalagens e escolha de produtos, de 

forma a testar a funcionalidade dos mesmos com relação à obtenção de produtos embalados em 

supermercados, lanchonetes, cantinas e restaurantes. 

 

 

5. Resultados e discussão  

 

Os gráficos 1 e 2 trazem as características pessoais dos entrevistados. 
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Gráfico 1, Perfil dos entrevistados (2014) 

 

           

Gráfico 2, Diagnóstico do grau de deficiência visual dos entrevistados(2014) 

 

Os entrevistados residem com responsáveis legais, pessoas com escolaridades variadas, 

sendo: 5% sem estudo; 41% com ensino fundamental incompleto, 5 % com ensino fundamental 

completo; 26% com ensino médio completo e apenas 5% com graduação completa. 
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Gráfico 3, Grau de escolaridade dos familiares dos entrevistados (2014) 

 

Dos entrevistados 57% afirmaram frequentar de uma a duas vezes no mês uma 

lanchonete ou restaurante, 43% de três a quatro vezes no mês e apenas 1 entrevistado relatou 

frequentar mais que cinco vezes no mês. 85,5% afirmaram que vão acompanhados a estes 

estabelecimentos, geralmente pelos pais. Um dos motivos para isso é a insegurança que sentem 

de andar sozinhos. Outro aspecto que reforça essa situação é a superproteção dos pais, que não 

permitem que seus filhos saiam sozinhos. Como afirma Medeiros (2009), “as famílias, que tantas 

vezes se sentem indefesas perante a adversidade, respondem de forma desajustada, 

compreensivelmente. As duas respostas familiares mais comuns são o abandono ou a super 

proteção”. 
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Gráfico 4, Frequência mensal que os adolescentes deficientes visuais vão a 

lanchonetes (2014) 

 

 

Gráfico 5, Diagnóstico se os adolescentes deficientes visuais vão acompanhados nas 

lanchonetes (2014) 

 

Sobre a questão da autonomia, um dos entrevistados afirmou: 

 

“Não guardo o caminho para voltar, por isso não me sinto seguro.” 

(masculino, 13  anos) 
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Outro entrevistado também afirmou: 

      

 “Me tornei independente a um ano e meio, mas ainda estou me adaptando e por isso tenho 

a proteção da minha mãe.”  

(masculino, 16 anos) 

 

Outro fator que mostra a dificuldade do deficiente visual para ser independente é na 

hora da escolha do produto. Muitos afirmaram que geralmente nem sabem ao certo as opções 

disponíveis, porque escolhem o que já conhecem ou o familiar que o acompanha diz algumas das 

opções, tornando a escolha limitada. 

  Dentre os pontos mais importantes detectados está que os deficientes visuais sentem 

dificuldade de escolher o produto, a embalagem em si não tem se mostrado adequada, pois a 

maioria não contém o Braille, e as que contêm muitas vezes não atendem bem, pois não 

apresentam informações suficientes e imprescindíveis como validade, tabela nutricional, como 

quantidade de açúcar para os diabéticos, diferenças entre light e diet e quantidade do produto. 

 Sobre as embalagens, uma das entrevistadas relatou: 

   

 “Deveria vir com a tabela nutricional, dizendo todos os ingredientes, devido a casos 

de alergia e doenças (...) muitas vezes o Braille vem mal ressaltado, com baixos relevos, aí não 

dá para ler.” 

(feminino, 14 anos) 

 

 Outro aspecto relevante observado foi com relação ao atendimento nos 

estabelecimentos, muitos afirmaram que passam constrangimento por conta da atitude dos 

funcionários, que muitas vezes duvidam do pagamento do produto, atendem mal e não tratam o 

portador de deficiência visual de forma natural. 

 Outro item relacionado aos estabelecimentos que foi reclamado pelos entrevistados 

foi com relação à disposição dos móveis e à acessibilidade através de rampas, que facilitaria 

também aos cadeirantes. 
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5.1. Estudo de Caso 
 

Para o experimento com os aplicativos de celulares, o aluno da Universidade Federal 

Fluminense convidado foi Wagner Vinicius de Souza Braga, aluno do 4º período de Ciências 

Contábeis. O experimento consistiu em testar alguns aplicativos, de maneira que pudesse ser 

analisada a funcionalidade dos mesmos  na “leitura” das embalagens de produtos encontrados em 

lanchonetes, cantinas, restaurantes e supermercados. Wagner achou a ideia válida e concordou 

em participar da avaliação. 

 Como etapa prévia ao experimento foi realizada uma pesquisa sobre possíveis 

aplicativos a serem testados, na qual foram definidos três aplicativos, sendo que um deles, o 

CPqD Alcance, foi testado a fim de verificar sua utilização com relação à narração automática no 

celular. Esse aplicativo é brasileiro e tem como objetivo facilitar o acesso aos celulares com 

tecnologia Touch Screen pelos deficientes visuais, na medida em que o mesmo narra o menu do 

celular, descrevendo cada item. Esse aplicativo foi testado e muito bem aceito por Wagner. O 

CPqD Alcance foi testado como condição para que outros aplicativos possam ser utilizados pelas 

PcDVs, já que ele garante o acesso ao conteúdo do celular. 

 Para o experimento com os outros dois aplicativos, CamFind e Google Googles, foi 

necessário definir um método para fotografar o produto, de maneira que a PcDV não necessitasse 

de alguém para ajudá-lo. Desse modo, com a ajuda do próprio Wagner, foi definido que ele 

deveria pegar o produto, posicionar em uma mesa ou na altura do seu quadril, e após isso, 

posicionar o celular na altura do seu peito, de maneira  a garantir uma distância ideal, sem correr 

o risco do produto ficar fora da imagem capturada pela câmera do celular. Além disso, Wagner 

desenvolveu, no momento da pesquisa, uma maneira de definir o centro do produto, para que o 

mesmo não saísse do foco da imagem. Wagner deslizava a mão pelo o produto de uma ponta a 

outra por duas vezes, conseguindo ter noção do tamanho e conseguindo localizar seu centro. 

 Os aplicativos utilizados foram o CamFind e Google Googles. O primeiro é um 

aplicativo que, a partir da imagem capturada pela câmera do celular, realiza uma busca na 

internet, apresentando informações sobre a imagem, como marca, descrição, entre outras 

informações. Foram testados diversos produtos, dentre eles refrigerante em lata, água mineral, 

barra de cereal, barra de chocolate, biscoito e chiclete. Todos os produtos foram encontrados pelo 

CamFind, que além de apresentar uma descrição da marca e do produto, narra em áudio o nome 

do produto. O CamFind surpreendeu ao buscar imagens mesmo tiradas de “cabeça para baixo” ou 
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sem estar a marca na posição central, identificando corretamente o produto. Essa característica é 

essencial para o DV, já que eles não têm como garantir a melhor, como no caso das latas de 

refrigerantes, por exemplo, no qual não é possível definir o local em que está escrito o nome da 

marca. 

  Esse aplicativo pode auxiliar o PDV na compra de alimentos em supermercados e 

lanchonetes, não sendo necessário o auxílio de um vidente. Entretanto, para entender o nome do 

produto é necessário atenção, pois originalmente o áudio é inglês, mas é possível alterar para 

português, porém por se tratar de uma voz robótica, o português não é bem pronunciado. 

 O terceiro aplicativo testado foi o Google Googles,  que funciona da mesma maneira 

que o CamFind, com a diferença que a busca da imagem ocorre por meio do Google. Os produtos 

testados foram os mesmos utilizados no teste do CamFind, porém como não há narração por voz,  

o aplicativo não é funcional para o público PDV. 

 A revista EXAME.com (2013)  afirma que “ o CamFind é como o Google Goggles, 

mas vai muito mais além do que ele. O nível de precisão do CamFind está acima de 85%, 

enquanto a precisão do Google Googles está entre 15% e 20%.” 

 Durante a experiência, Wagner se mostrou surpreso com tal tecnologia, e achou 

muito interessante o aplicativo CamFind, conforme relato abaixo: 

 

 “Nossa! Incrível! Eu poderia usar isso no mercado!”  

(Wagner Vinícius de Souza Braga, 21 anos) 
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6. Conclusão 

 

 

De acordo com a pesquisa realizada com os pré-adolescentes e adolescentes 

portadores de deficiência visual, pôde-se diagnosticar que, segundo eles a utilização do Braille 

nas embalagens é uma das melhores opções para os portadores de deficiência visual no momento. 

Mesmo que não seja possível produzir a embalagem em Braille, uma solução para isso seria 

produzir etiquetas em Braille que fossem coladas na embalagem, de maneira que pudesse colocar 

a maioria das informações essenciais, como preço, validade, tabela nutricional e diferença entre 

light e diet. A especificidade no formato de embalagens também é uma sugestão para a 

identificação do produto, como relatado em uma das entrevistas: “Mudança no formato da 

embalagem seria fantástico!”. 

Com o estudo de caso realizado foi possível diagnosticar que é possível melhorar o 

cenário das PcDVs, através de aplicativos e outras tecnologias, porém é preciso um 

desenvolvimento maior desses aplicativos e outros mecanismos, como a realidade aumentada. 

                   Além disso, seria interessante que as grandes empresas, que já se preocupam em 

utilizar o Braille, fizessem um estudo sobre a realidade aumentada, a fim de desenvolver soluções 

inovadoras para este público. 

Outro aspecto que precisa ser melhorado é com relação ao atendimento em 

estabelecimentos comerciais. Um treinamento pode ser uma opção para a melhoria do serviço, 

assim como adequações simples na estrutura, como pisos devidamente sinalizados e também a 

disponibilização de cardápios em braille (este já é realidade em alguns restaurantes). 

Com adequações focadas no público consumidor é possível proporcionar melhor 

qualidade de vida, com maior independência, dando aos jovens adolescentes deficientes visuais 

mais segurança e maior integração na sociedade. 

    Com o desenvolvimento e aprimoramento de softwares e aplicativos é possível 

prover as PcDVs independência no ato da compra e consumo em lanchonetes, cantinas, 

restaurantes e supermercados, como apontada pela avaliação realizada. 
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Apêndice 1 

 

Questionário aplicado a adolescentes portadores de deficiência visual. 

 

Universidade Federal Fluminense 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 
 

“Consumo de alimentos fora da residência por adolescentes portadores de deficiência visual – 

Como andam as Embalagens?” 
 

Aluna: Débora  

Professora responsável: Nathália Ramos de Melo 

 

Data ____/____/______       Hora: ___________   Nº questionário____ 

Local: ____________________________ 

Identificação pessoal  

1) Nome do entrevistado: ______________________________________ 

2) Sexo: (  ) Masculino (   ) Feminino 

3) Idade (anos): ___________ 

4) Escolaridade: ___________ 

5) Onde Estuda:  

6) Reside com quantas pessoas: _________ 

7) Quem são essas pessoas:  

8) Qual a escolaridade destas pessoas:  

9) Como ocorreu a perda da visão? 

10) Dos que residem com você mais alguém é PDV? 

Questionário: 

11) Como é o lanche da escola?  

12) Você costuma ir à lanchonetes? Com que freqüência? 

13) Vai sozinho ou acompanhado?  

Se acompanhado, com quem? e Por que não vai sozinho? 

14)Como você escolhe seu lanche? 

15) Como você tem a certeza que está recebendo o produto que pediu? Por exemplo uma lata 

de refrigerante. 

16) O que poderia ser alterado ou adicionado nas embalagens deste tipo de produto (lanches – 

chocolate, refrigerantes, sanduíches  . . .), de uma maneira geral, pra que seja facilitada seu 

consumo? (desing, escritas – braille, alto relevo etc . . .) 

17)Que informações deveriam constar nas embalagens? 



 

  20 
 

18) Como os estabelecimentos (lanchonetes) podem agir de forma a facilitar para clientes 

PDV? (cardápios, atendentes etc . . . ) 

 



 

  21 
 

Apêndice 2 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM ENTREVISTA ACADÊMICA 

 

 

Eu _____________________________________ CPF/RG ______________ responsável 

legal por _______________________________________, CPF/RG ________________, o(a) 

autorizo a prestar entrevista contribuindo para o Projeto “Consumo de alimentos fora da 

residência por adolescentes portadores de deficiência visual – Como andam as embalagens”, 

aprovado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 2011/2012, da 

Universidade Federal Fluminense que esta sendo realizado pela aluna / bolsista Débora 

Lourenço Sant’Anna, CPF 134087417-27 do Departamento de Administração da Universidade 

Federal Fluminense / Volta Redonda, sob a orientação da professora Drª Nathália Ramos de 

Melo, CPF 031379796-09 do Departamento de Engenharia de Agronegócios da Universidade 

Federal Fluminense / Volta Redonda. Esclarecido(a) de que o nome do entrevistado não será 

utilizado para exposição dos resultados do trabalho salvo tal solicitação seja feita e o 

responsável assine uma autorização para a mesma. 

 

Volta Redonda,         de                    de 2012 

 

 

_______________________ 

Assinatura do responsável 
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Apêndice 3 

 

AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO NOME REFERENTE A ENTREVISTA 

ACADÊMICA 

 

 

 

Eu _____________________________________ CPF/RG ______________ responsável 

legal por _______________________________________, CPF/RG ________________, o(a) 

autorizo a divulgar o nome do entrevistado que colaborou com o Projeto “Consumo de 

alimentos fora da residência por adolescentes portadores de deficiência visual – Como andam 

as embalagens”, aprovado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

2011/2012, da Universidade Federal Fluminense que esta sendo realizado pela aluna / bolsista 

Débora Lourenço Sant’Anna, CPF 134087417-27 do Departamento de Administração da 

Universidade Federal Fluminense / Volta Redonda, sob a orientação da professora Drª Nathália 

Ramos de Melo, CPF 031379796-09 do Departamento de Engenharia de Agronegócios da 

Universidade Federal Fluminense / Volta Redonda. 

 

Volta Redonda,         de                    de 2012 

 

 

_______________________ 

Assinatura do responsável 

 

 

 

 

 




