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ELES SUPERARAM AS RESTRIÇÕES FÍSICAS 
E CRIARAM NEGÓCIOS DE IMPACTO, CAPAZES 

DE MELHORAR A VIDA DE QUEM TEM 
NECESSIDADES — E DESEJOS — ESPECIAIS

SEM LIMITES
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LIBERDADE 
PARA SONHAR
Aos 33 anos, o paulistano 
Ricardo Shimosakai ficou 
paraplégico depois de levar 
um tiro em um sequestro 
relâmpago. Durante o 
processo de adaptação à 
vida de cadeirante, começou 
a jogar tênis de mesa: o 
hobby o levou a participar 
de competições no Rio 
de Janeiro (RJ), Goiânia 
(GO) e Curitiba (PR). “Foi 
por meio do esporte que 
resgatei meu prazer em 
desbravar o mundo”, diz 
Shimosakai, hoje com 
47 anos. Ao viajar para 
competir, ele se deu conta 
dos desafios que as pessoas 
com necessidades especiais 
enfrentam nesse tipo de 
situação. “Tive a ideia 
que criar uma operadora 
que customizasse 
viagens para turistas com 
demandas específicas”, 
diz Shimosakai, que 
fundou a Turismo 
Adaptado em São Paulo, 
em 2010. De acordo com 
a necessidade do cliente, 
ele procura fornecedores 
especializados. 
“Dependendo do caso, viajo 
ao destino para orientar os 
operadores locais”, diz o 
empreendedor. No Brasil, 
cidades como Socorro (SP), 
Bonito (MS) e Foz do Iguaçu 
(RS) estão entre as mais 
procuradas. “Meu maior 
prazer é poder proporcionar 
acessibilidade, para que 
meus clientes realizem 
a viagem dos sonhos.”
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OUTRAS PALAVRAS
Em 2009, o linguista Éden 
Veloso, 39 anos, levantou 
o capital de que precisava 

para abrir seu primeiro 
negócio, a editora Mão 

Sinais, em Curitiba (PR). 
‘Surdo de nascença, ele 

queria diminuir as barreiras 
de comunicação que existem entre 

ouvintes e deficientes auditivos, 
estimulando o aprendizado 

da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras). Com R$ 5 mil, comprou 

um computador, uma câmera 
fotográfica e uma impressora, que 
usou para lançar livros ligados ao 

tema. Dois anos depois, decidiu 
montar uma escola com o mesmo 

nome. “A proposta é ajudar as 
pessoas que se relacionam com 

deficientes auditivos no dia a 
dia”, diz. A motivação para abrir 

o negócio veio de sua experiência 
pessoal. “Ainda pequeno, era 
discriminado por professores 

e colegas. Na faculdade, os 
professores não facilitavam a leitura 
labial”, diz. No mercado de trabalho, 

seu supervisor não o convocava 
para reuniões, pois “um surdo não 

entenderia nada”. Hoje, Veloso 
acredita estar no caminho certo — 

no ano passado, a empresa faturou 
R$ 320 mil. Mas foi preciso coragem 
para empreender. “Tive que correr 

atrás da burocracia e provar que 
tinha a mesma capacidade de um 
ouvinte. Se existe uma diferença, 

é porque a sociedade não está 
preparada para nos atender”, diz.

SOCIEDADE



JULHO, 2015        pequenas empresas & grandes negócios    6 8        

www.revistapegn.com.br

SOCIEDADEE N S A I O

VISÃO DE IMPACTO
Uma doença degenerativa fez com que Fernando Botelho, 45 
anos, perdesse a visão na adolescência. Na escola, apesar de 
precisar de auxílio de professores particulares, sempre esteve 
entre os melhores da classe. “Aos 16 anos, quando a perda de visão 
se intensificou, passei a recorrer a tecnologias assistivas, como 
leitores de tela e câmeras que ampliavam a imagem dos livros”, 
diz Botelho. Depois de concluir o ensino médio, partiu para os 
EUA, onde fez graduação em sociologia na Cornell University. 
“Queria provar ao mundo que eu era capaz”, afirma. Já formado, 
trabalhou no Centro de Comércio Internacional UNCTAD, em 
Genebra. De volta à Curitiba (PR) em 2007, decidiu criar um negócio 
de impacto social. Levou três anos para desenvolver o projeto e 
levantar o investimento inicial — ele não revela números. Em 2010, 
fundou, ao lado da mulher, Flávia de Paula, 41, a F123. O carro-
chefe da empresa é um software capaz de verbalizar conteúdos 
online. “Queremos dar oportunidades de educação, emprego e 
networking para pessoas com deficiência visual”, diz Botelho.

CAMINHO LIVRE
Márcio Barbosa, 59 anos, comandava uma 

empresa do segmento de mármores em São Paulo 
(SP) quando foi vítima de um atropelamento, no 
qual perdeu a perna direita, em 1992. Durante o 

tratamento e a reabilitação, teve a oportunidade 
de conhecer outras pessoas com necessidades 
especiais e entender melhor suas dificuldades 

de locomoção. A experiência, associada à visão 
empreendedora, fez com que pensasse em 

criar um negócio ligado à acessibilidade. Sua 
primeira tentativa, em 2009, foi uma empresa de 

adaptação de automóveis. Quatro anos depois, 
desligou-se do empreendimento para fundar a 

Multirampa, uma fábrica de rampas moduladas 
e dobráveis. “A proposta era oferecer produtos 

mais acessíveis do que os similares importados”, 
diz. Inicialmente, a empresa produzia e 

comercializava as rampas. Mas a demanda 
crescente fez com que Barbosa terceirizasse as 

vendas. Hoje, conta com varejistas parceiros 
nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-

Oeste e comercializa de 70 a 80 rampas por 
mês — a maior delas sai por R$ 6.500.
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ACESSÓRIOS SOB MEDIDA
Os amigos Renato Laurenti, 52 anos 
(à esq. na foto) e João Pacheco, 
60, sabem como é difícil encontrar 
acessórios adequados para pessoas 
com deficiência física. Pacheco 
ficou tetraplégico há 15 anos, ao ser 
derrubado por uma onda; Laurenti 
sofreu uma lesão medular há 20 
anos, em uma batida de carro. Em 
2008, eles se juntaram para fundar 
em São Paulo a loja virtual ComoIR!. 
Lá é possível encontrar desde camas 
articuladas até itens mais raros em 
casas cirúrgicas, como talheres e 
teclados de computador adaptados, 
por exemplo. “Quando você tem 
necessidades especiais, as pessoas 
te oferecem um monte de produtos 
inúteis, e você corre o risco de se ver 
num quarto cheio de tranqueiras”, diz 
Pacheco. “Por isso, prefiro conversar 
primeiro com o cliente, para entender 
exatamente qual é a sua demanda”, 
afirma. Com um faturamento próximo 
dos R$ 500 mil anuais, ele diz que sua 
principal motivação não é financeira. 
“Outro dia, recebemos um pedido de 
um cliente de Rondônia que não saía 
de casa há meses porque não tinha 
câmaras de pneu para a cadeira de 
rodas. Poder ajudar essas pessoas é o 
que me move todos os dias.”
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UMA SEGUNDA 
CHANCE
Trazer para o país um 
tratamento pioneiro para 
pessoas que sofreram lesões 
na medula: essa foi a motivação 
de Felipe Costa, 27 anos, e 
Fernanda Fontenele, 28, para 
abrir o centro de reabilitação 
Acreditando em São Paulo, 
em 2010. O casal se conheceu 
quando ambos faziam um 
programa de reabilitação 
nos Estados Unidos — tanto 
Felipe quanto Fernanda 
haviam ficado tetraplégicos 
em consequência de acidentes 
de carro. “Com a ajuda dos 
profissionais americanos, 
conseguimos ganhar 
movimento e sensibilidade”, 
diz Costa. Pouco antes de 
retornar ao Brasil, discutiram 
com a clínica a possibilidade de 
importar a metodologia. “Assim 
poderíamos atender quem não 
tinha condições de arcar com 
os custos de uma estadia nos 
Estados Unidos”, diz Fernanda. 
Hoje, a Acreditando ocupa 
uma área de 1.500m², onde 
trabalham 20 profissionais, 
entre educadores físicos e 
fisioterapeutas. O centro tem 
parcerias com instituições de 
ensino como USP (Universidade 
de São Paulo) e Unifesp 
(Universidade Federal de São 
Paulo. “Hoje somos referência 
na reabilitação de todos os tipos 
de lesões que comprometem a 
parte motora”, diz Fernanda. 
No ano passado, o casal montou 
uma filial em Tampa, na 
Flórida, em sociedade com um 
parceiro local, Ricardo Costa. 
“Dessa maneira, poderemos 
intensificar o intercâmbio com 
centros de pesquisa dos 
Estados Unidos”, afirma Costa.
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ALÉM DAS COTAS
Três meses depois do acidente de moto que a deixou paraplégica, a 
educadora física Carolina Ignarra, 36 anos, foi convidada a retornar ao 
trabalho. Foi o incentivo que ela precisava para retomar a vida profissional. 
“Acreditaram em mim quando eu mesma achava que não tinha condições 
de me reinserir no mercado”, afirma. Na época, ela tinha 21 anos e 
atuava na consultoria Movimento, dando aulas de ginástica laboral em 
empresas de São Paulo. Na nova fase, teve uma surpresa: os seus clientes 
corporativos começaram a fazer ofertas de trabalho. “Queriam que eu 
ocupasse vagas de telefonista ou secretária, que não combinavam com 
minha formação”, diz. Percebeu que os gestores estavam despreparados 
para lidar com a Lei das Cotas — que obriga as empresas com mais de 
100 funcionários a preencherem uma parcela de seus cargos com pessoas 
deficientes. “Eles queriam só cumprir a lei, e não contratar profissionais 
que agregassem valor ao negócio”, diz Carolina. Ainda como funcionária 
da consultoria, criou um novo serviço, que incluía palestras voltadas para 
funcionários com necessidades especiais e seus gestores. A iniciativa fez 
tanto sucesso que, em 2008, ela resolveu se desligar da consultoria para 
fundar a Talento Incluir, ao lado da amiga Juliana Ramalho, 37 anos. Hoje, 
oferece serviços como análise de acessibilidade e desenvolvimento de 
gestores. No ano passado, o negócio faturou R$ 1,5 milhão.


