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RESUMO
Essa dissertação, de caráter descritivo e exploratório, investigou quais
valores pessoais do consumidor do projeto Praia para Todos motivam sua
participação nas atividades oferecidas, além de observar se havia interseção,
desses valores, com estímulos oferecidos pela equipe do projeto reproduzidos
por aspectos de coprodução gerando cocriação de valor. Para tanto, com o
embasamento teórico da Teoria Meios-Fim, e ao princípio da coprodução do
serviço com a consequente cocriação de valor, foi realizada pesquisa empírica
junto a homens com necessidade de auxílio para sua locomoção – exceto
quando provir de deficiência visual – que tivessem frequentado o projeto por pelo
menos três vezes em qualquer atividade, com o levantamento e o tratamento
das informações se dando por meio de uma triangulação de técnicas envolvendo
a laddering e a Observação não participante.
Como resultado, esse estudo evidenciou que o projeto Praia para Todos
transcende um mero projeto inclusivo aos olhos de seus frequentadores. A
passarela sobre a areia, a cadeira anfíbia, os membros do projeto garantem
acessibilidade a esse lugar público, que se transforma em um ponto de encontro
para interação social entre pessoas com mobilidade reduzida. Tal atmosfera de
convivência e superação revelou dois principais valores pessoais dos membros
do grupo estudado: liberdade e felicidade, confirmando o forte vínculo emocional
entre os seus membros. No que diz respeito à coprodução de serviço, foi
observado vários estímulos utilizados pelos membros da equipe do projeto, que
extrapolam os aspectos técnicos da prestação de serviço, motivando o alcance
dos valores encontrados pelos usuários gerando a cocriação de valor.
Sendo assim, esse estudo vem corroborar com as práticas profissionais
pouco vistas no mercado, auxiliando no processo de investigação dos valores do
cliente com deficiência que são levados em consideração no processo de
consumo de lazer, intermediado pela coprodução de serviço.
Palavras-chave – Comportamento do Consumidor; Clientes com Deficiência;
Valores Pessoais; Coprodução de Serviço; Praia para Todos.

ABSTRACT
This descriptive and exploratory dissertation investigated what kind of
consumer personal values the project, Praia para Todos, motivate their
participation in offered activities, and search if there is an intersection of these
values, with incentives offered by the project team replayed by co-production
aspects generating value co-creation. Therefore, with Means-End theoretical
basis, and the principle of service coproduction takes a consequent value cocreation, empirical research was conducted with physically disabled men –
except a blind one – that they had attended the project for, at least, three times
in any activity. The information collect and treatment was made by a triangulation
techniques involving laddering and nonparticipating observation.
As a result, this study showed that, the Praia para Todos project
transcends mere inclusive project in the users eyes. The walkway over the sand,
the amphibious chair, project members ensure accessibility to this public place,
which became a meeting place for reduced mobility persons social interaction.
This coexistence and overcoming atmosphere revealed two main personal
values of study group members: freedom and happiness, confirming the strong
emotional bond between its members. With service co-production regard, it was
observed various stimuli used by project team members, that go beyond the
technical service aspects delivery, motivating the range of values found by users
generating the value co-creation.
Thus, this study corroborates to a rarely seen professional practice in
marketplace, helping in the disabled people values investigation process that are
considered in the leisure consumption process, brokered by the service coproduction.
Key Words – Consumer behavior; Disabled Customers; Personal values;
Service Coproduction; Praia para Todos.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
Segundo o Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística (IBGE, 2010), em
2010 existiam no Brasil 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência
- visual, auditiva, motora, mental - dos quais 13,3 milhões tinham deficiência
especificamente física. Isso significa que, naquele ano, aproximadamente 24%
da população do País apresentavam algum tipo de deficiência, e, desses, 29%
tinham alguma dificuldade motora que lhes impossibilitava a mobilidade natural.
A deficiência física – nessa dissertação entendida como a apresentação
de alguma necessidade física especial - não impede que essas pessoas tenham
necessidades que precisam ser supridas com o consumo (RUDDELL; SHINEW,
2006). Ao adentrarem lojas de varejo, seu maior desejo é serem vistas
simplesmente

como

consumidores

(BAKER;

HOLLAND;

KAUFMAN-

SCARBOROUGH, 2007).
Esse desejo passa pela capacidade de essas pessoas exercerem seus
papeis enquanto clientes. Na literatura de Marketing de Serviços, esse exercício
encontra

respaldo

na

característica

da

simultaneidade

(ZEITHAML;

PARASURAMAN; BERRY, 1985), que derivou o entendimento de que o cliente
é agente ativo como cocriador de valor na produção dos serviços (VARGO;
LUSCH, 2004a, 2004b).
Porém, esses clientes com deficiência (CCD) enfrentam inúmeros
obstáculos para exercer papel social no ato de consumir. Essas dificuldades
começam com aspectos básicos como a formação especializada para o
atendimento, em situações de consumo, a pessoas com limitações físicas. Se,
em meados dos anos de 1990, raramente existiam vendedores e operadores de
serviços treinados para atender um cliente deficiente (KAUFMAN, 1995;
BURNETT, 1996), pouco mudara anos depois (SAETA; TEIXEIRA, 2001;
HOGG; WILSON, 2004), e continua a ser fator determinante para escolhas
atualmente (PINTO; FREITAS, 2011a; PINTO; FREITAS, 2011b; FARIA;
SIQUEIRA; CARVALHO, 2012; MANO, 2014; BARBOSA, 2014; SILVA; ABREU;
MANO, 2015).
Isso implica que o atendimento varejista ao deficiente físico perde
qualidade, conforme esse último não consegue ser visto da maneira como
realmente é: um potencial consumidor, um indivíduo capaz de gerar lucro
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(LAGES; MARTINS, 2006). Dessa forma, ele não consegue, através da
aquisição de produtos e de serviços, satisfazer desejos, nem - já tangenciando
a Teoria Meios-Fim (GUTMAN, 1982) - alcançar valores pessoais por meio dessa
conquista.
Rokeach (1973) define duas funções para os valores: trata-se tanto de
padrões que orientam como o individuo deve direcionar sua conduta, como os
componentes da conduta que os indivíduos utilizam para chegar a um valor. Em
outras palavras, norteados por uma ordem de prioridades, os valores regem a
vida do indivíduo, bem como seu modo de pensar, de agir e de sentir (VILAS
BOAS; SETTE; BRITO, 2006).
Nessa linha de raciocínio, entender os valores pessoais do CCD seria uma
busca à expressão envolvida no seu cotidiano (BORGES et al, 2012).
Em paralelo, partindo do princípio de que um consumidor não compra
produtos ou serviços, mas experiências (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a,
2004b; VARGO; LUSCH, 2004b), suas práticas durante o consumo são
relevantes para se compreender sua avaliação daquilo que está vivenciando e
recebendo.
Nessa fenomenologia da experiência, assumem papel de destaque,
dentre outros, as sensações, os sentimentos envolvidos, a surpresa com
resultados não previstos e a aprendizagem, como estímulos para a manutenção
da relação (POULSSON; KALE, 2004). Trata-se de elementos surgidos da
interação entre as partes, e que remetem ao conceito de coprodução, o qual,
juntamente com o de cocriação, se refere à capacidade de interação fornecedorcliente (ETGAR, 2008; GRÖNROOS, 2011a).
1.1 O PROBLEMA
Quais valores pessoais do cliente com deficiência física (CCD1) são
satisfeitos durante a usufruição de serviços de lazer, e qual a interseção
desses valores com os estímulos oferecidos pelos prestadores para que
esse cliente exerça papel de coprodutor do serviço?

1

Nessa dissertação, o termo deficiência estará sempre referido especificamente às deficiências físicas,
excluindo-se as mentais.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo central
Identificar quais valores pessoais do CCD são satisfeitos ao lhe ser
facultada a usufruição do lazer praiano no projeto Praia para Todos, e verificar a
interseção desses valores com as iniciativas adotadas pelos membros da equipe
do projeto para estimular o desempenho, por parte desses clientes, no papel de
coprodutores do serviço.
1.2.2 Objetivos intermediários


Identificar os elementos que compõem as dimensões de valor atributos, consequências e valores pessoais – dos CCDs quando
da usufruição de serviços.



Avaliar a característica de simultaneidade na prestação e no
consumo de serviços especificamente no que diz respeito à
coprodução por parte do cliente.



Explicar o que é o projeto Praia para Todos.



Apresentar as relações dos atributos e dos benefícios do projeto
Praia para Todos com os valores dos CCDs.

1.3 SUPOSIÇÕES
a) O projeto Praia para Todos propicia valor de pertencimento social ao
CCD, sentimento maximizado por se tratar de usufruição de lazer em local de
difícil acessibilidade.
b) Os membros da equipe do projeto que atuam na interface direta com
os CCDs durante a usufruição na praia – profissionais remunerados, estagiários
e voluntários - adotam estímulos cognitivos e emocionais ligados a pelo menos
um sentido humano, que convirjam com esses valores e que influenciem
positivamente seus clientes no desempenho do papel de coprodutor do serviço.
1.4 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO: GEOGRÁFICA, TEMPORAL E TEÓRICA
Em termos geográficos, o estudo enfocou o projeto Praia para Todos no
bairro carioca da Barra da Tijuca.

17

Em termos temporais, a pesquisa de evidências primárias ocorreu no
bimestre novembro-dezembro de 2015, e a consolidação dos dados e das
evidências daí oriundos, assim como a redação final da pesquisa, foram
executadas no primeiro trimestre de 2016.
Em termos da teoria, a pesquisa estudou a dimensão hedônica do
consumo à luz dos valores pessoais, utilizando a Teoria Meios-Fim (GUTMAN,
1982). Também lançou mão da lógica da cocriação de valor em serviços,
abrigada na dimensão da simultaneidade característica da prestação desses
últimos (VARGO; LUSCH, 2004b).
1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO
1.5.1 Prática
No

mundo

contemporâneo,

instituições

e

organizações

não

governamentais têm aumentado seus esforços para auxiliar pessoas com os
mais diversos tipos de carência no seu desenvolvimento interno, por meio de
transformações positivas em seu cotidiano. Com isso, esses indivíduos voltam a
ser enxergados e aceitos pela sociedade afetiva, social e profissionalmente.
Uma destas organizações é o Instituto Novo Ser, criado na cidade do Rio
de Janeiro em 2002 com vistas a possibilitar a transformação da forma como as
pessoas com deficiência são vistas pela sociedade. Suas ações envolvem o
incentivo e a promoção do resgate ao convívio social desses indivíduos e de
suas famílias, através do trabalho, da educação, do esporte, do lazer e de
atividades socioculturais (INSTITUTO NOVO SER, 2015). Uma dessas
iniciativas é o projeto Praia para Todos, voltado à inclusão de pessoas com
deficiência física no lazer praiano.
As

descobertas

da

presente

pesquisa

poderão

ser

úteis

ao

aprimoramento dessa iniciativa social, assim como a outros projetos similares,
tais como o Orto-Rio na Praia e o Acessibilidade das Praias. Esses benefícios
poderão ser, ainda, aproveitados por iniciativas desenvolvidas por outros órgãos
também voltados ao apoio dessas pessoas na sociedade de uma forma geral2,
2

Por exemplo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), a Amigos Metroviários dos
Excepcionais (AME), A Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais (AAPNE), a
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ao indicar possibilidades de inserção, de expansão e de potencialização de
novas ações, conforme seus dirigentes tenham conhecimento mais profundo
daquilo que suas iniciativas propiciam aos deficientes físicos em termos do
atingimento de seus valores pessoais.

1.5.2 Teórica
(...) como acadêmicos, deveríamos nos lembrar que algumas
das contribuições mais significativas à teoria da administração
emergiram daquilo que pode ser rotulado como pesquisa
organizacional “não convencional”: pesquisa onde a amostra e
ou o contexto são incomuns pelas normas atuais. (FROM THE
EDITORS, 2010, p. 665)

Baseado nessa orientação, a presente dissertação se entende relevante
porque utiliza a Teoria Meios-Fim e o princípio da coprodução do serviço com a
consequente cocriação de valor para agregar conhecimento sobre o
comportamento de um tipo de consumidor de serviços que tem sido pouco visado
na Administração de Empresas.
De fato, quando conseguem se fazer presentes nesse campo acadêmico,
os CCDs normalmente são enquadrados em investigações que privilegiam
questões voltadas para áreas específicas, com destaque para a inclusão social
no trabalho (GRANGER; KLEINER, 2003; JONES; SCHMIDT, 2004). A se
ressaltar sua menos inconstante presença em pesquisas aplicadas à área de
serviços turísticos, muito embora o foco ali, antes de ser o comportamento
desses clientes, normalmente se volte ao controle de acessibilidade para a
recepção desses hóspedes, comparando suas instalações com os requisitos
legais (GOULART, 2007; LAGES; MARTINS 2005).
A confirmar esse baixo interesse pode-se citar o levantamento
bibliométrico feito por Faria e Carvalho (2013) junto aos 10.983 trabalhos
contidos nas edições dos anos de 2000 a 2010 dos Encontros da Associação

Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), a Associação de Mães, Pais, Amigos e
Reabilitadores de Excepcionais (AMPARE), e a Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades
Especiais (Adapte).
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Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPADs), em
busca de estudos que trabalharam CCDs.
O resultado indicou apenas 41 artigos – ou seja, não mais que 0,37% do
total – aglutinados em somente cinco divisões: três em Marketing, sete em
Gestão de Pessoas e Relações com o Trabalho, 18 em Estudos Organizacionais,
seis em Administração Pública, e sete em Administração da Informação.
Esse baixo interesse convida à reflexão. No caso de pesquisas na área
da Administração Pública, vale lembrar que o ato de incluir CCDs em
organizações, antes de sinalizar boa vontade por parte delas para melhorar sua
imagem perante a sociedade, nada mais seria do que o reconhecimento do
direito a inclusão garantido por lei (RIBEIRO; CARNEIRO, 2009).
No caso das pesquisas de Marketing, crítica semelhante também se
revela muito pertinente:
Acadêmicos brasileiros em MKT parecem menosprezar as
chances de pesquisas orientadas para o entendimento das
necessidades de todos os segmentos compostos por PcD
[pessoas com deficiência]. Para que se possa pôr em prática o
conceito de “orientação para marketing”, e conceder aos
deficientes a voz para que sejam ouvidos como clientes,
recomenda-se que os estudiosos da divisão passem a dedicar
mais esforços a trabalhos relacionados, por exemplo, aos temas:
comportamento do consumidor com deficiência; adaptação do
composto de marketing para as demandas de PcD; aspectos de
marketing de relacionamento voltados para PcD; ações de
endomarketing elaboradas para funcionários com deficiências; e
questões éticas envolvendo consumo e grupos minoritários,
incluindo as instituições de defesa do consumidor deficiente.”
(FARIA; CARVALHO, 2013, p. 56)

Além de contribuir para diminuir essa lacuna, de uma forma mais genérica
pode-se argumentar que a presente dissertação traz informações que podem ser
de grande valia a estudos voltados a qualquer atividade ligada ao consumo
hedônico.
A seguir apresenta-se o referencial teórico do trabalho.
CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO
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O

presente

capítulo

apresenta

aspectos

teóricos

considerados

adequados ao atingimento dos objetivos da presente pesquisa, concentrados
nas áreas de Marketing experiencial, do papel do cliente na produção de
serviços, de consumo hedônico, e de valor do cliente.
2.1 MARKETING EXPERIENCIAL
Experiências “são acontecimentos individuais que ocorrem como resposta
a algum estímulo” (SCHMITT, 2000, p. 74-75). Esses estímulos causam reações
diversas no consumidor, afetando seus sentidos, seus sentimentos e ou sua
mente.
O surgimento do Marketing experiencial remonta ao final do século XX, a
partir de estudos e de observações que constataram que os consumidores não
eram atraídos somente pelas características e pelos benefícios isolados daquilo
que adquiriam. Isso sugeria que as empresas deveriam oferecer mais do que
apenas bens ou serviços diferenciados (MALTHOUSE; CALDER, 2006; AAKER,
2007; LINDSTROM, 2007; PEREIRA, 2012).
Para tanto, as empresas deveriam adentrar o campo das experiências
sensoriais, principal componente do Marketing experiencial, recurso que
proporcionaria valores estéticos e qualidades atraentes. Tratava-se de uma
visão que incentivaria as pessoas às compras, ao nelas influenciar e ativar
diversas percepções e reações (SCHMITT; SIMONSON, 1997; YUAN; WU,
2008).
A concepção de Marketing experiencial sugere envolver o consumidor de
forma positiva, buscando a formação de uma experiência inovadora (SCHMITT,
1999). Converge, portanto, com a evolução de valor econômico percebido pelo
consumidor, ao se considerar que, nos séculos XIX e XX, a economia se
personalizou: tendo se iniciado com a extração de commodities, evoluiu à
produção de bens, passou à prestação de serviços e alcançou a preparação de
experiências (PINE; GILMORE, 1999) (ver Figura 1).
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Figura 1 – Evolução no valor econômico percebido pelo consumidor.
Fonte: Pine e Gilmore (1999)

Vale notar que esse aumento da resposta dos consumidores pelos
aspectos subjetivos e complexos nas interações entre eles e os produtos
encoraja maior uso da visão experiencial do comportamento do consumidor para
todos os tipos de produtos, inclusive os de consumo tradicionalmente utilitário
(ADDIS; HOLBROOK, 2001; CARÙ; COVA, 2003; LASALLE; BRITTON, 2003).
Uma boa experiência é sempre memorável e extraordinária (PINE;
GILMORE, 1999), e permite explorar todos os sentidos do consumidor
(SCHMITT, 1999). Assim, uma expectativa bem atendida proporciona a esse
último uma oportunidade para se envolver física, mental, emocional, social e
espiritualmente no consumo de um produto ou de um serviço, tornando a
interação significativamente real (CARU; COVA, 2003; GENTILE; SPILLER;
NOCI, 2007).
Na conceituação da teoria do Marketing experiencial vigora a hierarquia
experimental, segundo a qual as emoções desencadeiam a experiência de
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consumo, e, depois de esses sentimentos tomarem o consumidor, ele é motivado
a adotar um comportamento, uma crença em relação a um produto ou a um
serviço (SOLOMON, 2004): “A experiência não trata somente do material, do
emocional ou do sensorial, ela é composta pela combinação de todos esses
aspectos juntos” (SHAW; IVENS, 2002, p. 6).
Para melhor entender como funciona o efeito das experiências no
Marketing, Schmitt (2000, p. 77) teorizou os Modelos Experienciais Estratégicos
(MEEs): “cada qual com seus próprios processos e estruturas inerentes”, eles
possibilitam que as empresas, ao utilizarem os componentes de módulos
experimentais estratégicos adequadamente, façam uma eficaz interação de
Marketing de contato com os clientes, ao mesmo em que ganhem identidades
de marca experiencial (PONTES, 2012).
Havendo cinco MEEs, as organizações não precisam objetivar a utilização
de um único deles, porque quanto maior lhes for a quantidade presente, maior o
apelo da experiência para o consumidor, delineando, assim, sua atitude no
momento do consumo. Com isso, a combinação de dois ou mais modelos
experienciais configura-se em uma experiência híbrida (SCHMITT, 2000):
1) Modelo Sensorial: abrange um ou mais sentidos do consumidor - visão,
olfato, tato, audição e paladar;
2) Modelo Emocional: apela aos sentimentos e às emoções pessoais do
consumidor;
3) Modelo Cognitivo: o consumidor estaria engajado em dois tipos de
pensamentos: os convergentes (envolvem aspectos racionais bem definidos, ou
seja, englobam pensamentos analíticos e probabilísticos) e os divergentes (mais
livre, estando associado à habilidade de gerar muitas ideias, de mudar de
perspectiva e ou de criar ideias originais);
4) Modelo Comportamental: cria experiência relacionada ao corpo do
consumidor, modificando seus padrões de comportamento, promovendo
interações pessoais e ou proporcionando opção de estilos de vida;
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5) Modelo Relacional: desenvolve ligações entre o consumidor, o contexto
social e a organização, relacionando o primeiro com seu self ou com outras
pessoas e culturas.
Exemplo de sucesso como marca experiencial seria a Singapore Airlines,
percebida pelos clientes como jovem e respeitável (modelo sensorial), educada
e hospitaleira (modelo emocional), inovadora e criativa (modelo cognitivo),
prestadora de serviços (modelo comportamental), internacional e particular ao
mesmo tempo (modelo relacional) (SCHMITT; ROGERS, 2008).
Vale notar que a execução dos cinco MEEs propostos por Schmitt (2000)
depende da criação daquilo que ele denomina de Provedores de Experiências
(ProExps), que seriam os componentes táticos de uma organização que
possibilitam a ocorrência das experiências. Os ProExps remetem ao mesmo
conceito de pontos de contatos, definidos por Kotler e Keller (2006, p.151) como
“qualquer ocasião em que o cliente tem contato com a marca ou produto - isso
inclui desde uma experiência em si até uma comunicação pessoal ou de massa,
ou mesmo uma observação casual”.
Os ProExps são compostos por uma infinidade de elementos, distribuídos
em sete principais grupos: 1) Comunicação: ações de comunicação e peças
publicitárias, incluindo a propaganda, comunicações internas e externas da
empresa e as relações públicas; 2) Pessoas: são todos os funcionários ou
representantes da organização que entram em contato com o consumidor,
proposta semelhante ao conceito de momentos da verdade definido por Carlzon
(2005);

3) Web-site e mídia eletrônica: provedores de experiências que

representam toda forma de interação com um cliente por meio de sites da
internet.; 4) Ambientes espaciais: ProExps presentes nas estruturas físicas
pertencentes à organização (prédios, estruturas, fábricas, lojas); 5) Co-marcas:
dizem respeito aos provedores de experiência resultantes de qualquer
aliança ou parceria entre diferentes marcas; 6) Identidades visual e verbal:
elementos que conduzem o consumidor à associação mental de determinada
marca ou empresa; e 7) Presença do produto: diz respeito aos provedores de
experiência que se baseiam no produto para proporcionar experiências ao
consumidor.

24

A interação entre os MEEs e os ProExps seria executada pelo chamado
Experiential Grid (SCHMITT, 1999), planilha capaz de identificar os pontos de
contato entre cliente e experiências. Seu objetivo é entender como as formas de
experiências podem ser induzidas a um cliente real, para uma análise holística
e uma oferta de experiência mais abrangente e uma entrega de valor superior
(FREITAS, 2009) (ver Figura 2).

Figura 2 – Experiential Grid
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Schmitt (1999).

Aprofundando a teoria de Marketing experiencial, Schmitt (2004, p. 27)
desenvolveu o conceito de Gestão da Experiência do Cliente (GEC), que é “o
processo no qual se gerencia, estrategicamente, toda a experiência de um
consumidor com determinado produto ou empresa”. O foco da GEC é atrair os
clientes e proporcionar sua interação com os produtos e ou com os serviços,
favorecendo excelentes experiências emocionais e físicas (NASUTION et al.,
2014).
Em que pese a importância das contribuições de Schmitt (1999, 2000,
2004), de Schmitt e Simonson (1997), de Schmitt e Rogers (2008) e de Schmitt,
Zarantonello e Brakus (2009) à teoria do Marketing experiencial, diversos outros
autores colaboraram - e continuam a fazê-lo - para o crescimento e refinamento
desse campo de estudos.

25

Um exemplo é Palmer (2010), para quem uma boa estratégia de
Marketing experiencial deve não só levar em consideração as mudanças de
valores como também ser capaz de se adaptar a elas e às necessidades e
desejos de o que ele denomina “estímulo” - ou pontos de contato com o cliente.
Outras ferramentas foram projetadas para otimizar e para medir o
resultado da estratégia de Marketing voltada para fornecer a melhor experiência
para o cliente, tais como a percepção de experiência (BERRY; CARBONE;
HAECKEL, 2002), uma boa estratégia de experiência e de atendimento ao
cliente (GOPALANI; SHICK, 2011), evidência física para projetar ambientes e
serviços (BITNER, 1992; LIN, 2004), e mapeamento de experiência do cliente
(JOHNSTON; KONG, 2011; SHAW; IVENS, 2002). Todas levam, em sua
estrutura, a interação e o envolvimento entre cliente, produto e serviço,
objetivando experiências favoráveis (GOPALANI; SHICK, 2011).
Essas experiências, por sua vez, existiriam em quatro domínios (PINE;
GILMORE, 1999) - educação, entretenimento, escapismo e estética - limitados
por dois outros conceitos: participação ativa ou passiva dos consumidores, e
conexão dos consumidores, que pode variar desde absorção até imersão.
Esses quatro domínios podem e devem coexistir em uma experiência que
busque fornecer a maior riqueza de conteúdo possível. Trata-se do chamado
espaço de experiência, onde acontece a troca entre consumidor e empresa, e
onde experiências são intercambiadas para o alcance dos objetivos de consumo
(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a).
É nesse espectro que se encaixa o consumo hedônico, subtema da área
de comportamento do consumidor que procura entender como elementos
sensoriais e emoções de um consumidor podem ser traduzidas em prazer
durante o consumo (PONTES, 2012).
2.2 CONSUMO HEDÔNICO
Até meados do século XX, as pesquisas voltadas para o consumo dos
indivíduos enfocavam o aspecto econômico de suas escolhas, que seriam
baseadas na relação preço-renda-demanda – ou seja, em critérios racionais e
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objetivos, com intenção do menor gasto monetário (HOLBROOK; HIRSCHMAN,
1982).
Em fins dos anos 1950 a visão tornou-se mais abrangente, indicando que
as pessoas consomem também pelo que os produtos significam e não somente
por suas características e possibilidades de uso (LEVY, 1959).
Com as emoções passando a ser vistas mais do que simplesmente pela
ótica dos sentidos do consumidor, já que também seriam geradas por estímulos
mentais e lembranças de experiências vividas anteriormente (ZEITHAML;
BITNER; GREMLER, 2011), nasceu o denominado consumo hedônico: trata-se
das “facetas do comportamento do consumidor relativas aos aspectos
multissensoriais, fantasiosos e emotivos da experiência de alguém com
produtos” (HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982, p. 92). Também pode ser visto
como o valor percebido pelo cliente dos fatores qualitativos e quantitativos
interagindo com as partes subjetivas e objetivadas, o que leva à experiência
completa de compras (BABIN; DARDEN; GRIFFIN,1994).
Diversas outras definições na literatura de Marketing sobre o consumo
hedônico complementam essas colocações (ver Quadro 1).
O consumo hedônico encaixa-se na visão experiencial do consumo
(SALAZAR; FARIAS; LUCIAN, 2008; TEIXEIRA; BARBOSA, 2008), que aborda
aspectos sensoriais, estéticos e emocionais que levam o consumidor a avaliar o
custo, os benefícios e as vantagens “estendidas” do produto (HOLBROOK;
HIRSCHMAN, 1982):
[...] O consumo hedonista caracteriza-se pela sobreposição dos
desejos emocionais às motivações utilitárias e pela projeção de
um significado subjetivo nos objetos que ultrapassa os seus
atributos reais. [...] são mais abertos a valores hedonistas e à
mudança, mais impulsivos. [...] no contexto do hedonismo
moderno, a atividade central do consumo é a procura do prazer
imaginativo associado a um produto, o prazer das experiências
auto ilusivas construídas a partir de significados associados.
Neste sentido, as expectativas emocionais e hedonistas tornamse determinantes na escolha dos bens e serviços consumidos.
(SILVA, 2010, p. 168)
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Quadro 1 – Referências selecionadas sobre consumo hedônico – Ano da
publicação, respectivos autores e definições

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Silva (2013)

Não é por outro motivo que existem três linhas de pesquisas que visam a
identificar as facetas hedônicas e as propriedades utilitárias do produto
(HERNANDEZ,

2009,

apud

SOUZA;

SANTOS;

BRANDÃO,

2014):

características dos consumidores, características de produtos e de marcas, e
valor derivado de uma compra.
No que tange às características dos consumidores, haveria seis
motivações hedônicas para o consumo:
“Aventura na compra” – a experiência de comprar torna-se uma
“viagem” através de um mundo repleto de sinais, cheiros e sons;
“Gratificação na compra” – a ida às compras e uma forma de
relaxar, de aliviar o stress e de esquecer os problemas; “Compra
para os outros” – o prazer da compra é encontrado quando se
escolhe e compram-se produtos que farão os outros (família,
amigos) felizes; “Compra pelo valor ideal” – nas compras
procuram-se descontos promoções e saldos; “Compra social” –
ir às compras implica ver pessoas, encontrar-se com amigos ou
familiares para conviver; “Procurar ideias” – a ida às compras é
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uma forma de ver as novidades e as novas tendências
(CARDOSO; PINTO, 2010, p. 100-101).

Para os consumidores a variedade também é relevante (BELLENGER;
ROBERTSON; GREENBERG, 1977), tendo sido comprovado que existe maior
tendência hedônica em locais que oferecem maior chance de escolha
(HERNANDEZ, 2009).
Outras características do consumo hedônico têm a ver com a capacidade
de despertar emoções, fenômeno que exerce papel fundamental nas escolhas
do cliente (FIGUEIREDO, 2007). Também remetem aos traços de caçadores,
que alguns consumidores adotam quando envolvidos com esse tipo de consumo:
ao se deixarem levar pela perseguição e pela descoberta, eles investem todo
seu tempo livre em busca de ofertas, obtendo prazer ao conseguirem descontos
nas aquisições hedônicas e ao experimentarem as mesmas sensações que
ocorrem numa caçada (THALER, 1985; VASKE; FEDLER; GRAFE, 1986; BELK;
SHERRY; WALLENDORF, 1988).
A segunda linha de pesquisa ganhou mais espaço após Hirschman e
Holbrook (1982) sugerirem que os produtos apresentam valores hedônicos e
utilitários interligados. Porque suscita prazer e excitação, o valor hedônico dos
produtos seria voltado para os domínios afetivos, experimentais e simbólicos do
consumo, enquanto o valor utilitário de produtos seria orientado para objetivos
(HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982; HIRSCHMAN, 1983; BATRA; AHTOLA,
1991; BABIN; DARDEN; GRIFFIN, 1994; MANO; OLIVER, 1994; DHAR;
WERTENBROCH, 2000; PARK; MOON, 2003; VOSS; SPANGENBERG;
GROHMANN, 2003; D’ANGELO, 2004; ANDERSSON; ENGELBERG, 2006;
LIM; ANG, 2008; HERNADEZ, 2009; PEÑALOZA; SANTOS; GORDIANO, 2011;
TEIXEIRA, HERNANDEZ, 2012; LABBE et al., 2015) (ver Figura 3).
A terceira linha de pesquisa que visa a identificar as facetas hedônicas e
as propriedades utilitárias dos produtos diz respeito ao valor derivado de uma
compra. Remete, por exemplo, à criação de uma escala de valor de compra a
partir das reações dos consumidores durante a aquisição (SHERRY Jr., 1990;
BATRA; AHTOLA, 1991; BABIN; DARDEN; GRIFFIN, 1994; BABIN; DARDEN,
1995; WAKEFIELD; BARNES, 1996; DHAR; WERTENBROCH, 2000; GRIFFIN;
BABIN; MODIANOS, 2000; BABIN; BABIN, 2001; CHILDERS; CARR; PECK,
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2001; ARNOLD; REYNOLDS, 2003; BABIN et al., 2005; BARDHI; ARNOULD,
2005; JONES; REYNOLDS; ARNOLD, 2006). Nessas experiências, o que
determinaria o valor para o cliente seriam os aspectos subjetivos - intangíveis,
simbólicos e não estéticos de desenho do produto - originados da interação do
cliente com o produto objetivo (ADDIS; HOLBROOK, 2001).

Figura 3 – Características de produtos hedônicos versus características de
produtos utilitários
Fonte: Addis e Holbrook (2001), apud Lucian et al. (2009).

Essa linha de pesquisa seria sustentada por estudos que confirmam a
tendência de os consumidores adquirirem produtos hedônicos, cujo uso se
traduz em entretenimento, em diversão e em prazer, ao invés de proposta
unicamente utilitária (OKADA, 2005; KATZ; SUGIYAMA, 2006; PARK, 2006;
GILL, 2008). Em outras palavras, se traduz em valor.
2.3 VALOR DO CLIENTE
O construto valor tem sido muito utilizado na literatura de Marketing,
ocupando lugar central para a compreensão do comportamento do consumidor
no que tange à comercialização de produtos e de serviços (ROKEACH, 1968,
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1973; KAHLE; BEATTY; HOMER, 1986; GUMMESSON, 1995; DICKSON;
LITTRELL, 1996; WOODRUF; GARDIAL, 1996; LITTRELL; OGLE; KIM, 1999;
DICKSON, 2000; THØGERSEN; ÖLANDER, 2002; WOODALL, 2003; VARGO e
LUSCH, 2004b; SHAW et al., 2005; HOLBROOK, 2006; GRANKVIST;
LEKEDAL; MARMENDAL, 2007; GRÖNROOS 2008, 2011a, 2011b, 2012).
Contudo, não raro o construto tem sido mal definido e evasivo
(ROKEACH, 1968; LAI, 1995; ZEITHAML, 1988; VARGO et al., 2008), dando
margem a uma série de desencontros quanto aos seus significados.
Por isso, é necessário primeiramente realizar breve explanação dessas
variações, utilizando-se Mello e Leão (2008, p. 40), que se dedicaram, a partir
de amostra selecionada de 27 artigos acadêmicos brasileiros de Marketing, a
analisar o uso conceitual do termo valor, no sentido de identificar
se realmente se sustentam as nossas hipóteses de que existam
trabalhos acadêmicos que se utilizam de mais de um dos
conceitos de valor, para se referirem a apenas um deles; e/ou
que se utilizam da definição de um para operacionalizar outro.

O resultado do seu esforço consubstanciou-se em tipologia composta por
três formas do construto valor (ver Quadro 2).
Seguindo a proposta desses autores, na presente seção será
apresentada revisão bibliográfica referida especificamente ao conceito de valor
do cliente, considerado adequado enquanto complemento ao estudo do
consumo hedônico visto anteriormente, já que permeia a individualidade.
Valor do cliente é a
(...) percepção do consumidor sobre o que ele deseja que
aconteça (consequências) em uma específica situação de uso,
com a ajuda de algum produto ou oferta de serviço, no sentido
de alcançar alguma proposta ou meta. (WOODRUFF; GARDIAL,
1996, p. 54)
Quadro 2 – Três formas do construto valor, respectivas definições mais utilizadas
e autores selecionados
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Fonte: Mello e Leão (2008)

Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo e Holbrook (2009) lançaram sua
proposta de modelo de valor do cliente (ver Figura 4). Nesse novo desenho,
utilizaram o construto valor social como uma combinação de o que Holbrook
(1994, 1999) chamou de status e de estima, corroborando com Sheth et al (1991)
e com Sweeney e Soutar (2001). Por seu turno, as definições de espiritualidade
e de ética de Holbrook (1994, 1999) foram combinadas em um único título: o
valor altruísta.
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Figura 4 – Valor do consumidor
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo e Holbrook (2009).

Vários pesquisadores (SHETH; NEWMAN; GROSS, 1991; SWEENEY;
SOUTAR, 2001; HOLBROOK 2006) desenvolveram modelos para entender os
principais valores humanos apontados por Rokeach (1968). Um desses modelos
é o de Schwartz (1992), no qual são apresentados 10 valores primários:
autodireção, universalismo, benevolência, conformidade, tradição, segurança,
poder, realização, hedonismo e estimulação (ver Figura 5).
Organizados em um circumplex3, os conflitos e as congruências entre
esses 10 valores básicos produzem uma estrutura integrada de valores, na qual
há duas contraposições (SCHWARTZ, 2007):
1) Autopromoção versus autotranscendência: enquanto poder e
realização (que compõem a autopromoção) enfatizam a busca de interesses
próprios,

o

universalismo

e

a

benevolência

(que

compõem

a

autotranscendência) têm a ver com a preocupação e com o bem-estar dos
outros.
2) Abertura à mudança versus conservação: a estimulação e a
autodireção (que compõem a abertura à mudança), que enfatizam a ação
independente e o pensamento pronto para novas experiências, contrapõem-se
3

Figura traçada em círculo, que serve como modelo para conceitualizar e organizar os comportamentos,
os traços e as motivações interpessoais (WIGGINS, 1996), e que tem sido utilizada em diversas áreas de
investigação científica – por exemplo, da cultura (SCHWARTZ, 1994; 2004), da religião (SCHWARTZ;
HUISMANS, 1995), do desenvolvimento cognitivo (BUBECK; BILSKY, 2004), e dos comportamentos
educacionais (CAPRARA et al., 2006).
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aos elementos que enfatizam a ordem e a resistência à mudança: segurança,
conformidade e tradição (que compõem a conservação).

Figura 5 – Modelo Circumplex dos principais valores humanos
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Schwartz. (1992).

Por seu turno, o décimo valor básico – o hedonismo – compartilha
elementos tanto da abertura à mudança quanto da autopromoção. Esse
fenômeno, aliado às duas contraposições indicadas, levou Schwartz (2007) a
concluir que a preocupação com o bem-estar dos outros torna muito improvável
o interesse no próprio estado ou no próprio sucesso financeiro - e vice-versa.
É intuitivo que, nessas contraposições, os consumidores avaliarão a partir
de seus próprios pontos de vista acerca daquilo que lhes convém que lhes
tragam suas escolhas de um produto ou de um serviço. Esse tipo de avaliação,
por seu turno, pode se dar a partir de necessidades tanto emocionais quanto
psicológicas quanto físicas.
Em outras palavras, se uma compra traz valor ao consumidor, esse
mesmo valor não pode ser visto como limitado no que diz respeito ao que lhe
geraria um conflito em seu interesse. Isso porque se trataria de contexto muito
limitado para refletir uma experiência completa de compra, que inclui excitação,
envolvimento, liberdade, realização fantasiosa, escapismo (HIRSCHMAN;
HOLBROOK, 1982; HIRSCHMAN, 1983).
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Por esse motivo, o valor hedônico, por exemplo, se torna relevante para
os domínios afetivos, experimentais e simbólicos do consumo, porque suscita
prazer

e

excitação

(HIRSCHMAN;

HOLBROOK,

1982;

HOLBROOK;

HIRSCHMAN, 1982; BATRA; AHTOLA, 1991; MANO; OLIVER, 1994;
STRAHILEVITZ; MYERS, 1998; DHAR; WERTENBROCH, 2000).
A complexidade do tema valores tem levado diversos autores a buscarem
uma organização dos construtos que o compõem, de forma a facilitar o
entendimento a respeito. Os mais adequados à pesquisa dessa dissertação são
o Rokeach Value Survey (RVS) e a List of Values (LOV).
O Rokeach Value Survey (RVS) propõe que os valores são os estadosfim da vida, consistindo nos objetivos e nas metas para as quais se vive
(ROKEACH, 1973). Nessa proposta, os valores alcançam 36 tipos, divididos em
dois conjuntos de igual tamanho: 18 são valores terminais, significando estados
finais desejáveis, ou metas buscadas na vida, como prazer e liberdade; os
demais 18 são instrumentais, referindo-se a modos de conduta e significando
meios ou padrões comportamentais por meio dos quais aquelas metas são
perseguidas - por exemplo, ser autocontrolado (ver Quadro 3).
Baseando-se e simplificando a partir dos instrumentos anteriormente
desenvolvidos por Maslow (1954), por Feather (1975) e, especialmente, por
Rokeach (1973) para medir a importância dos valores, Kahle (1983) e outros
(VEROFF; DOUVAN; KULKA, 1981) desenvolveram uma forma alternativa de
ver esses valores: a List of Values (LOV).
Formada por valores que, em princípio, são os valores centrais
norteamericanos, a LOV se baseia na Teoria da Adaptação Social de Kahle
(1983), que prega que um “indivíduo filtra de modo ativo as demandas sociais e
culturais, nesse processo refinando e redefinindo os valores, de forma a
possibilitar sua capacidade adaptativa” (p. 49). Ela se compõe de nove
elementos essencialmente orientados ao nível individual, que se relacionam com
as circunstâncias da vida cotidiana, e que têm maior alinhamento com as
pesquisas de comportamento do consumidor, assim como relação mais direta
para aplicações de Marketing (KAHLE; BEATTY; HOMER, 1986; NOVAK;
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MacEVOY, 1990, SHETH 2001): autorespeito, segurança, relações calorosas
com terceiros, autorealização, sentimento de dever cumprido, ser respeitado,
pertencimento, diversão, e animação4.
Quadro 3 – Instrumento de Pesquisa de Valores de Rokeach (1973)

Fonte: Sheth (2001, p. 345)

O fato de, no ambiente de serviços, o cliente poder ser levado a participar
ativamente das experiências - fenômeno que pode implicar a criação de valor deu espaço às teorias da coprodução e da cocriação (VARGO; LUSCH, 2004b).
2.4 COPRODUÇÃO, COCRIAÇÃO E COCRIAÇÃO DE VALOR NA INTERAÇÃO
CLIENTE-PROVEDOR DE SERVIÇOS
Ao consumidor nem sempre é possível oferecer as melhores experiências
de consumo apenas por meio da entrega de serviços e ou de produtos físicos.
Velocidade no atendimento, qualidade intrínseca na composição e os menores
preços a partir dos menores custos, embora sempre importantes para sua

4

No original em inglês: Self-Respect; Security; Warm Relationships With Others; Self Fulfillment; A Sense
Of Accomplishment; Being Respected; A Sense Of Belonging; Fun and Enjoyment; Excitement
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satisfação, vêm deixando de representar os únicos aspectos levados em conta
durante a aquisição. Até porque inovação, tecnologia e melhorias incrementais
não conseguem evitar que os bens se tornem obsoletos mesmo antes que sejam
vendidos (VARGO; MORGAN, 2005).
Assim, cada vez mais a satisfação dos consumidores tem passado a ser
formada também a partir do resultado da sua interação com os provedores,
chamada de coprodução. Ela se configura na participação do consumidor nas
atividades do processo produtivo de bens e de serviços (ETGAR, 2008).
Essa participação pode se dar apenas como uma mera interação, tão
somente um desempenho comum que não chega a representar valor mútuo
(GRÖNROOS; RAVALD, 2011). Um tipo clássico desse modelo seria a interação
cliente-provedor em serviços não complexos, onde a participação do primeiro é
necessária à consecução do serviço. Exemplo é o caso de um usuário de serviço
de transporte urbano cujo pagamento deve ser executado com cartões
magnéticos por meio de máquinas a bordo do veículo: o cliente deve saber
executar os procedimentos necessários para o desempenho correto da máquina
para que o serviço seja devidamente prestado. Nessa situação, haverá tão
somente um desempenho simples (passageiro e motorista desempenhando
suas respectivas funções de forma solitária, sem nenhuma interação) que não
chega a representar valor mútuo.
Com o aumento da complexidade dos serviços, essa interface provedorcliente pode evoluir a ponto de envolver a participação ativa do cliente em
atividades da cadeia de valor. Por exemplo, no caso de um serviço mais
complexo, como aquele serviço prestado por um personal trainer em atividades
físicas, é necessária a participação ativa do aluno nos exercícios e na dieta
preconizada, para que o resultado aconteça a contento, satisfazendo ambas as
partes. Ademais, conforme o processo se desenvolve, os resultados e reações
do aluno podem levar o personal trainer a perceber necessidades e
oportunidades para refinar sua técnica, aperfeiçoando-a de forma a
gradualmente torná-lo famoso e requisitado por novos alunos.
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Nesse caso, configura-se uma cocriação (mas ainda sem que haja a
agregação de valor):
(...) esse termo [a cocriação] cobre o envolvimento do cliente no
processo produtivo (coprodução), bem como o envolvimento do
mesmo em outras atividades relevantes para o fornecedor, tais
como design, desenvolvimento de novos produtos e serviço, e
manutenção. (MORAIS; SANTOS, 2015, p. 228)

Uma vez partícipes nesses processos pelos quais eles próprios
influenciam nos bens e serviços adquiridos e consumidos, os clientes passam a
perceber e a vivenciar experiências, que se tornam a base da criação de um
valor único para si (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a, 2004b). Assim é que o
aluno do personal trainer verá as boas mudanças ocorridas no seu físico como
um resultado positivo advindo daquela interação, e decodificará essas mudanças
como um ganho de valor pessoal - traduzido, por exemplo, em uma sensação
prazerosa de se perceber mais belo ao se olhar no espelho.
Essa situação indica que, entre o aluno e o personal trainer, não só
ocorreu cocriação como também ocorreu cocriação de valor. Isso porque houve
“(...) uma situação [contexto] em que o fornecedor consegue influenciar
diretamente o processo de criação de valor dos clientes através do diálogo e da
interação direta com clientes” (MORAIS; SANTOS, 2015, p. 228).
O que fica claro, portanto, é que coproduzir e cocriar são termos que não
devem ser confundidos, e muito menos entendidos como sinônimos. A
coprodução é um antecedente da cocriação, a qual pode - ou não - embutir valor
(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a): “(...) a coprodução pode ou não gerar
valor mútuo, mas a cocriação de valor efetivamente se relaciona com o valor
criado conjuntamente entre fornecedor e cliente (lógica dominante de serviço)”
(GRÖNROOS; RAVALD, 2011, apud MORAIS; SANTOS, 2015, p. 228, grifos
nossos).
Essas especificidades atinentes aos termos coprodução, cocriação e valor
(esse último no sentido tanto do cliente como para o cliente, conforme visto no
Quadro 3) corroboram a visão de que “Cada vez mais, o marketing tem mudado
muito da sua lógica, da troca de bens tangíveis (manufaturados), para a troca de
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intangíveis, para habilidades e conhecimento especializados, e para processos
(...)” (VARGO; LUSCH, 2004b, p.1-2).
Essa mudança de comportamento entre empresa e cliente tem implicado
consumidores cada vez mais envolvidos em uma rede de elementos sociais,
psicológicos,

ambientais,

políticos

e

tecnológicos,

que

interagem

simultaneamente para definir as decisões de consumo. Com isso, essas pessoas
[...] não mais recebem o valor através da compra de produtos e
serviços por si só. Em vez disso, os clientes individuais estão
interagindo com uma rede de empresas e comunidades de
consumo a fim de satisfazer suas preferências originais e o valor
que vem de obter a soma total das experiências pessoais.
(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a, p.1).

Como a coprodução pressupõe mais profundidade no relacionamento do
cliente na criação da centralidade da experiência, permitindo-lhe cocriar valor ao
compartilhar ideias de inovação, design ou novos produtos com as empresas,
essas últimas devem criar oportunidades para interagir com esse público – por
exemplo, escolhendo o nível de envolvimento na criação para que possam
oferecer experiências

personalizadas

(THOMKE;

VON HIPPEL,

2002;

PRAHALAD; RAMASWAMY, 2000; VON HIPPEL, 1986):
Neste sentido, a firma deve moldar as expectativas dos clientes
em relação ao futuro. Moldar expectativas neste novo cenário é
engajar os atuais e potenciais clientes num debate público.
Trata-se de ensinar os clientes e ser ensinado por eles.
(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2000, p. 86).

Assumir esses clientes como agentes ativos na criação de valor significa
formar uma rede de relacionamentos através de capital social (BURT, 1992;
CASTELLS,

1999;

PRAHALAD;

RAMASWAMY,

2004a;

TAPSCOTT;

WILLIAMS, 2007), buscando essa cocriação através da análise de experiência
que o cliente pode ter com um serviço ou com um produto (McGRATH;
MacMILLAN, 2002; KIM; MAUBORGNE, 2002).
Ou seja, essa busca deixa de ser apenas desejada, mas imprescindível à
geração de valor (BRAMBILLA, 2011), emergindo como “uma das mais valiosas
estratégias de ação em marketing viáveis para a firma” (BOLTON; GREWAL;
LEVY, 2007, p.2), onde “o consumidor e a empresa estão intimamente
envolvidos na criação conjunta de valor, que é exclusiva para o consumidor
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individual e sustentável para a empresa” (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a,
p.1).
Uma das questões mais relevantes colocadas para os acadêmicos que
estudam o construto da coprodução do cliente tem a ver com as iniciativas que
os provedores de serviço devem adotar para capacitarem seus clientes a
desempenharem corretamente seus papeis e a alcançarem a coprodução
esperada. Isso porque, se o cliente não puder – ou não conseguir – esse
desempenho adequado, a experiência que o provedor almeja lhe fornecer não
será alcançada, implicando insatisfação (FORD; STURMAN; HEATON, 2012).
Uma das linhas de investigação voltada para equacionar essa questão,
apoiada por estudos sobre comportamento organizacional destinados ao
aumento do desempenho humano nas empresas, utiliza a Teoria da Definição
de Metas (LOCKE; LATHAM, 1990, 2002): “(...) metas altas (difíceis) levam a um
maior nível de desempenho de tarefas do que metas fáceis ou metas vagas e
abstratas, tais como ´fazer o seu melhor´” (LOCKE; LATHAM, 2006, p. 265).
Contudo, questionamentos posteriores surgiram a respeito da capacidade
cognitiva dos indivíduos para atingirem tais metas, dando margem à Teoria de
Metas Subconscientes (LATHAM; LOCKE, 2012). Essa, por sua vez, se utilizou
do conceito de priming5 (LASHLEY, 1951).
Priming seria o processo de ativação acidental de estruturas de
conhecimento – por exemplo, estereótipos – a partir de determinado contexto
situacional (BARGH, 1994, 1996, 2005; BARGH; CHEN; BURROWS, 1996;
CHARTRAND, 1999, 2000).
Exemplificando: ao se encontrar em contexto situacional que remeta à
velhice (por exemplo, dentro de um asilo), uma pessoa que apresenta atitude
positiva quanto à velhice sofre a ativação da estrutura de conhecimento que tem
sobre a velhice (ou seja, ocorre o fenômeno priming). No caso, essa pessoa

5

O termo priming é utilizado na literatura brasileira de Administração sem tradução - por exemplo, em
Fajardo e Leão (2014). O verbo inglês to prime significa instruir, designar.

40

poderia ser remetida ao estereótipo de que idosos caminham devagar,
passando, então, a caminhar mais devagar, à semelhança de um idoso.
Ainda no que diz respeito ao processo do priming, vale frisar que esses
contextos situacionais em que ele ocorre
se baseiam nas interações sociais, nas relações humanas, no
convívio interpessoal e na observação do comportamento de
pessoas. A partir disso é que características dessas relações e
comportamentos observados são expostos e levam os
indivíduos a assumirem atitudes, ações e comportamentos
relacionados a esses estímulos. (GALVÃO; LUCENA, PRADO,
2016, p. 19)

Esse enfoque na designação de metas subconscientes se traduz numa
técnica nova e sistemática às organizações para que os clientes, ao serem
lembrados de comportamentos anteriores bem-sucedidos, desempenhem
adequadamente seus papéis enquanto coprodutores de um serviço.
Tendo em vista que quanto mais pistas – ou estímulos – de priming forem
colocadas ao cliente, mais forte a influência delas nas respostas resultantes,
Ford (2014) propôs tipologia sobre como esse processo pode se dar, com base
nos cinco sentidos humanos e subdividida nos aspectos cognitivo e emocional
(ver Quadro 4).
Quadro 4 – Tipologia de estratégias de priming com exemplos
COGNITIVO
(conhecido/familiar)

EMOCIONAL
(provocativo)

AUDIÇÃO
Barulho
alto
súbito,
sirenes
Barulho
de arma
de fogo,
música

OLFATO

PALADAR

Suor,
alimentos,
desinfetante

Hamburger,
sorvete

Fogueira,
perfume

Notas do
vinho,
champagne

TOQUE
Superfícies
grudentas,
caminhos
pedregosos
Superfícies
macias,
texturas

VISÃO
Sorrisos,
celebrações
de vitória
Bandeiras,
soldados,
símbolos
patrióticos

Fonte: Ford (2014)

As empresas que quiserem competir nesse novo cenário de cocriação de
valor devem se estruturar com informações e com operações transparentes para
todos os colaboradores. Com as interações com os clientes evoluindo, de meras
transações, para diálogos significativos, será possível identificar aspectos e
preferências que antecipem as necessidades do cliente, e que não apenas
supram as expectativas.
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Porém, uma pessoa pode ter alterada sua visão sobre as consequências
trazidas pelo consumo de produtos ou de serviços. Isso pode se dar, por
exemplo, quando ela perde seu valor social – entendido como sua posição social
perante seu meio - ao se tornar dependente estruturalmente devido a algum fator
que a limite à utilização de suas competências, e que afete suas interações com
serviços adquiridos fora de seu lar (CALDEIRA; RIBEIRO, 2004).
Tal seria o caso do consumidor portador de necessidades especiais
causadas por determinada deficiência física.
2.5 CLIENTES COM DEFICIÊNCIA (CCDs)
Assim como não existe consenso acerca de como devem ser
denominadas

as

genericamente

intituladas

“pessoas

com

deficiência”

(COUTINHO; CARVALHO, 2007), nos estudos voltados ao comportamento do
consumidor sua definição também é variada.
Por exemplo, um CCD pode ser qualquer cliente incapaz de realizar seus
objetivos em uma situação de consumo Essa situação não é um status, mas um
estado, não necessariamente duradouro, multidimencional e que ocorre em
contexto específico (KAUFMAN-SCARBOROUGH; CHILDERS, 2009).
Por seu turno, Baker, Gentry e Rittenburg (2005, p. 134) definem o
exercício de consumo por parte desse tipo de pessoas como “um estado de
impotência que resulta de um desequilíbrio nas interações no mercado ou entre
o consumo de publicidade e produtos”.
Já em 2010 havia muitos CCDs no Brasil, concentrados principalmente
em centros urbanos:
O Censo 2010 divulgado (...) pelo IBGE aponta que 45,6 milhões
de pessoas declararam ter ao menos um tipo de deficiência, o
que corresponde a 23,9% da população brasileira. A maior parte
delas vive em áreas urbanas – 38.473.702 ante 7.132.747 nas
áreas rurais. (NUNES; THOMÉ, 2012)

Suas necessidades a serem supridas com o consumo vão desde saúde e
nutrição até programas culturais, passando por vestuário, lazer e outros itens
(FERREIRA, 1998; TANAKA; MANZINI, 2005). Ou seja, trata-se de pessoas que
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podem participar de forma ativa do mercado de consumo, principalmente no caso
daquelas que exercem atividades profissionais e auferem renda própria:
Entre 2012 e 2013, [no Brasil] foram criados 27,5 mil empregos
formais ocupados por pessoas com deficiência, um aumento de
8,33%. (...) Atualmente são 357,8 mil pessoas com deficiência
com vínculos empregatícios, o correspondente a 0,73% dos
empregos no Brasil, sinalizando uma estabilidade com
crescimento (0,70% em 2012). Os homens ainda predominam
com 232 mil vagas (64,8%) diante das 125,8 mil vagas ocupadas
por mulheres (35,1%), que cresceram em 0,2% sua participação
no mercado. (SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, 2014)

No que tange às pesquisas de Marketing voltadas ao comportamento de
consumo desse público, em nível mundial o artigo de Burnett (1996) é
considerado pioneiro. Em seguida esse campo de pesquisa se estendeu com
vigor fora do Brasil, considerando diversos contextos e diferentes tipos de
deficiência física dos consumidores, enquanto também tem havido interesse
nesse público no Brasil, embora com menos vigor (ver Quadro 5).
Quadro 5 – Pesquisas selecionadas de Marketing envolvendo CCDs – Respectivos
focos e autores
FOCO
Ambientes de serviços no que tange à influência
das cores e da luz
Ambientes de serviços no que tange à influência
da música
Ambientes de serviços no que tange ao lazer
extra doméstico
Ambiente de varejo no que tange às interações
simultâneas dos CCDs com a loja e com o
pessoal de serviço
Comportamento no consumo de produtos físicos
no que tange a texturas
Comportamento no consumo de produtos físicos
no que tange a sabores
Comportamento no consumo de produtos físicos
no que tange a aromas
Inclusão dos CCDs em restaurantes
Inclusão dos CCDs em supermercados
Inclusão dos CCDs em shopping centers

Inclusão dos CCDs no varejo de uma forma geral

Inclusão dos CCDs em ambientes de serviços,
inclusive online

AUTORES
Crowley (1993); Summers e Hebert (2001); Babin,
Hadersty e Suter (2003); Damascena (2014)
Bruner II (1990); Kellaris e Rice (1993); Vaccaro
et al (2009); Damascena (2014)
Sassaki (2003); Faria, Ferreira e Carvalho (2010);
Faria, Souto e Rocha (2010); Faria e Motta
(2010); Alén, Losada e Domínguez (2012); Shi,
Cole e Chancellor (2012)
Baker, Stephens e Hill (2002).

Damascena (2014)
Baker, Karrer e Veeck (2005); Damascena (2014)
Chebat e Michon (2003); Damascena (2014)
Milliman (1982); Salazar e Farias (2006); Faria e
Silva (2011); Faria, Silva e Ferreira (2012)
Milliman (1982); Damascena (2014); Damascena
e Farias (2013)
Michon, Chebat e Turley (2005)
Baker, Holland e Kaufman-Scarborough (2007);
Kaufman-Scarborough (1998); Pinto e Freitas
(2011a); Pinto e Freitas (2011b); Faria, Siqueira e
Carvalho (2012); Chang, Hodges e Yurchisin
(2013); Faria, Casotti e Carvalho (2014); Mano
(2014); Barbosa, (2014).
Damascena, Melo e Batista (2012); Damascena,
Melo e Barbosa (2012); Kaufman-Scarborough
(2001); Ferreira, Chauvel e Ferreira (2006)
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Acessibilidade dos websites no que se refere à
busca de informações sobre os seus destinos
turísticos
Pesquisas no campo da Administração em
diferentes paradigmas e perspectivas
epistemológicas

Mello, Silveira e Ferreira (2013)

Faria, Vergara e Carvalho (2011).

Fonte: Elaboração própria

Nessa amostra, podem-se destacar três trabalhos dentre os brasileiros,
dada sua congruência com a presente dissertação ao estudar o comportamento
dos CCDs em ambiente de serviços: o de Faria e Silva (2011) e de Faria e Motta
(2012), que afirmam que o treinamento adequado dos funcionários e a
acessibilidade do ambiente físico aumentam a chance de fidelização do CCD ao
prestador de serviço; e o de Damascena, Melo e Barbosa (2012, p. 12):
[Os CCDs] apresentam preferências por ambientes de serviços
ligados ao consumo hedônico e quase sempre estão
acompanhados por pares. Logo, um ambiente de serviços que
seja escolhido por um cadeirante pode passar a ser escolhido
por outros membros da família ou amigos. Portanto, a criação de
um ambiente de serviço receptivo e adequado deve ser vista
como uma forma estratégica de diferenciação que pode atrair e
fidelizar não só os consumidores com deficiência, mas também
seus pares.

Apesar desses exemplos, considerando-se a parcela considerável que os
CCDs detêm no mercado brasileiro, no campo da Administração de Empresas
brasileiro ainda resta muito a ser explorado (CAMARGO, 2001; SANSIVIEIRO;
DIAS, 2005).
Essa defasagem na consideração das dificuldades e dos impedimentos
ao consumo desse tipo de cliente, em um mundo onde esse mesmo consumo
funciona como formulação de identidade e de status social, implica falta de
preparo de toda a sociedade em receber o CCD em seu momento de consumo
(KAUFMAN, 1995; KAUFMAN-SCARBOROUGH, 1998; HOGG; WILSON, 2004;
FARIA; SILVA; FERREIRA, 2012; FARIA; CASOTTI; CARVALHO, 2014).
Essa lacuna é relevante, porque pode levar essas pessoas a terem
problemas de formação e de expressão de sua identidade junto à sociedade
(HOGG; WILSON, 2004). Um bom exemplo da profundidade desse
desconhecimento por parte da sociedade como um todo pode ser obtido, por
exemplo, em Chang, Hodges e Yurchisin (2013): sua investigação mostrou que
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o valor máximo que se encontra por detrás da aquisição de vestuário por parte
dos CCDs é, significativamente, o símbolo de vitória (ver Figura 6).
Essa falta de sensibilidade no campo da pesquisa científica em
Administração de Empresas quanto ao potencial dos CCDs enquanto sujeitos de
investigações acadêmicas no campo do Marketing tem sido acompanhada da
percepção equivocada, por parte dos responsáveis pelo gerenciamento dos
negócios, de que esses consumidores seriam incapazes de lhes gerar lucro –
pensamento errôneo por parte destes gestores, conforme apontaram Lages e
Martins (2006) há quase uma década.

Figura 6 – Valores dos CCDs na aquisição de vestuário
Fonte: Chang, Hodges e Yurchisin (2013).

Essa miopia é espantosa, tendo em vista que há muito (BURNETT, 1996)
já se sabia que os CCDs desejam apenas ser vistos como clientes potenciais
quando entram em uma loja - posição que se manteve inabalada em tempos
mais

recentes

(ver,

por

exemplo,

BAKER;

HOLLAND;

KAUFMAN-

SCARBOROUGH, 2007).
Ao nível das organizações, já em meados dos anos 1990 a orientação era
que aquelas orientadas para o atendimento de CCDs precisariam atentar para
alguns procedimentos, dadas as especificidades dos CCDs, incluindo o fato de
geralmente terem custo de vida mais elevado:
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... (1) manter uma preocupação permanente com conveniência
e preço; (2) preparar prestadores de serviços para tratar os
CCDs com presteza, cortesia e dignidade, oferecendo ajuda pro
ativamente em lugar de apenas responsivamente; (3) incluir
locais para repouso nas instalações físicas; (4) ter uma atenção
especial nas primeiras horas do dia, onde os CCDs utilizam para
praticar suas atividades; (5) incluir, no staff de prestação de
serviços, portadores de deficiência, de modo a facilitar ações de
marketing interativo; (6) utilizar, prioritariamente, marketing
direto para comunicar-se com o público deficiente ao invés de
usar as formas mais usuais da comunicação de massa; (7)
estabelecer ligações com grupos que representam CCDs; e (8)
reavaliar o mix de produtos e serviços para analisar sua
adequação em relação aos CCDs. (BURNETT, 1996, p. 19-20).

Em uníssono com essa posição, dois anos após Kaufman-Scarborough
(1998) indicou que essa mudança traria outros dois benefícios para a empresa:
(1) ajustar-lhe-ia a cultura; (2) poderia aumentar a lucratividade, já que as
mudanças em termos de acessibilidade, comunicação, hospitalidade e
instalações físicas tenderiam a agradar também aos consumidores não
portadores de deficiência.
As barreiras aos CCDs em seu exercício de consumo podem ser de três
tipos (SASSAKI, 2003): 1) arquitetônicas, referentes ao desenho do ambiente
físico e aos elementos que o compõem; 2) atitudinais, referentes ao pessoal de
contato; e 3) comunicacionais, também referentes ao pessoal de contato.
Essas barreiras, assim como os eventuais facilitadores ao consumo,
podem influenciar no feedback de qualidade de serviços oferecidos. No caso
dos serviços de saúde, por exemplo, Lawthers et al. (2003) mapearam as
dificuldades e os facilitadores de acesso percebidos pelos CCDs para a
avaliação da qualidade na área de serviços de saúde, num modelo de etapas
que mostra o processo de consumo desses serviços por esse tipo de cliente (ver
Figura 7).
Os autores mencionam que esse processo inicia com o acesso dos CCDs
no ambiente de aquisição do serviço, momento que pode ser afetado tanto por
barreiras – representadas pelas letras X no desenho do modelo – como por
facilitadores, representados pelas setas no modelo do desenho. Após esse
acesso e o recebimento do serviço em si, o cliente pode fornecer feedback à
coordenação ou à gerência acerca da qualidade percebida do acesso, acerca do
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serviço per si e das ações da organização de maneira holística. Damascena,
Melo e Batista (2012) acreditam que os responsáveis por desenvolver a oferta
de qualquer tipo de serviço deveriam observar esse modelo ao perceber a
pessoa com deficiência como consumidor em potencial.
Outro exemplo pode ser obtido no setor de educação brasileiro, onde foi
identificado que o tratamento igualitário aos CCDs esbarra no preparo deficiente
dos professores e na falta de equipamentos adequados (MANENTE;
RODRIGUES; PALAMIN, 2007).

Figura 7 – Barreiras e facilitadores de acesso percebidos pelos CCDs para a
avaliação da qualidade dos serviços de saúde
Fonte: Lawthers et al (2003, apud DAMASCENA; MELO; BATISTA, 2012).

O próximo capítulo traz os aspectos do método utilizado nessa pesquisa.

CAPÍTULO 3 – ASPECTOS DO MÉTODO
3.1 MÉTODO CIENTÍFICO, ABORDAGEM, FINS, MEIOS
Essa dissertação está baseada no método científico indutivo que,
segundo Gil (2012, p. 10) “parte do particular e coloca a generalização como um
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produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares”, e na Teoria MeiosFim, conforme explicitado na seção 3.3 do capítulo.
Em vista disso, ela mistura características de abordagem qualitativa com
características de abordagem quantitativa. Isso se dá por dois lados: 1) a técnica
utilizada em campo para a obtenção de informações primárias que
operacionalizem a Teoria Meios-Fim, denominada de laddering, também
conforme explicitado na seção 3.3 é basicamente qualitativa, já que exige que
os entrevistados realizem abstrações; e 2) ao mesmo tempo, a forma de
tratamento dessas informações primárias é eminentemente quantitativa, tendo
em vista que se dá por meio da avaliação de relacionamentos pareados obtidos
a partir da associação entre códigos de conteúdo (VELUDO-DE-OLIVEIRA;
IKEDA, 2004):
Essencialmente, a abordagem meios-fim é um método
qualitativo, embora seja mais estruturado do que muitos
métodos qualitativos ... [Quando se constrói a matriz quadrada
de implicação] É essa ´passagem´ da natureza qualitativa das
entrevistas para a forma quantitativa de lidar com a informação
obtida que é um dos aspectos singulares do laddering e
claramente aquele que o distingue dos demais métodos
qualitativos. (REYNOLDS; OLSON, 2010, p. xv, p. 43),

Quanto aos fins, essa pesquisa se classifica como descritiva porque nela
o pesquisador “observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômeno
(variáveis) sem manipulá-los” (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2013, p. 61).
Também é exploratória:
As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em
vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses
pesquisáveis para estudos posteriores. As pesquisas
exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar
visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato.
(GIL, 2012, p. 27).

Quanto aos meios, essa pesquisa se classifica como pesquisa de campo,
levantamento bibliográfico e observação não participante (ONP).
A pesquisa de campo é aquela que ocorre no ambiente natural, permitindo
melhor conhecimento sobre indivíduos, grupos, comunidades, organizações e
sociedades, já que busca explicar fenômenos, entender realidades e criar
significados sociais, ao invés de buscar soluções (MICHEL, 2009).
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O levantamento bibliográfico consiste na técnica de levantamento de
informações e ou de dados necessários à realização da pesquisa, cujo conteúdo
se julgue relevante à composição do referencial teórico. Ou seja, habilita à
sustentação e ao diálogo teórico com autores que já escreveram sobre o tema,
mas sem o alcance da pesquisa bibliográfica, já que pesquisar implica indagar,
investigar, analisar interpretativamente (SILVA et al., 2015) .
Já a ONP acontece quando “o pesquisador deliberadamente se mantém
na posição de observador e de espectador, evitando se envolver ou deixar-se
envolver com o objeto de observação” (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2013, p.
31).
3.2 SELEÇÃO DE SUJEITOS
Foram pesquisados 12 CCDs participantes do projeto Praia para Todos
que houvessem frequentado os encontros promovidos pelo projeto pelo menos
três vezes em qualquer atividade, e que apresentassem necessidade de auxílio
para sua locomoção devido a deficiência física - excluindo-se a deficiência visual
- para acessibilidade em suas atividades. O pesquisador os conheceu durante a
realização da ONP.
Pertencentes ao sexo masculino (que se revelou a maior e mais assídua
parcela frequentadora do projeto), sua faixa etária situou-se entre 24 e 55 anos
de idade, e as profissões foram de diversos matizes (ver Quadro 6).
Além da disponibilidade de tempo do pesquisador para seu trabalho em
campo, o porquê dessa quantidade de entrevistados advém de parte da literatura
acadêmica explicativa e ou crítica sobre laddering – por exemplo, em Grunert,
Beckmann, Sorensen (2010) e até mesmo no paper seminal de Reynolds e
Gutman (1988) - não apresentar nenhuma definição categórica de qual seria o
número “correto” de entrevistados.
Quadro 6 – Perfil dos entrevistados: idade, causa da deficiência física, há quanto
tempo é deficiente físico, profissão e escolaridade.
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Fonte: Elaboração própria

Em outra parte dessa literatura há autores que entendem que essa
determinação é possível. Por exemplo, para Vriens e Hofstede (2000, apud
VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2008, p. 5), o número ótimo de entrevistas
giraria em torno de 30, enquanto para Reynolds, Dethloff e Westberg (2010)
deveriam ser entrevistadas no mínimo 20 pessoas.
Na esteira dessas opiniões variadas, o que se verifica é que o pesquisador
tem a liberdade de escolher o número que melhor se adéqua à sua pesquisa. Os
exemplos a seguir – todos utilizando menos de 20 sujeitos nas entrevistas –
comprovam essa evidência:
1) Nove sujeitos: Foote e Lamb (2002); Alonso e Marchetti (2008);
2) Dez sujeitos: Cardoso Sobrinho et al. (2010);
3) Doze sujeitos: Dibley e Baker (2001);
4) Quatorze sujeitos: Schaefers (2013);
5) Quinze sujeitos: Schorr, Hor-Meyll e Pessôa (2012);
6) Dezessete sujeitos: Livramento, Hor-Meyll e Pessôa (2013); e
7) Dezoito sujeitos: Costa et al. (2011).
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É importante, porém, salientar que, enquanto alguns desses autores não
justificam o seu número de entrevistados, outros se preocupam em informar que
ele foi determinado tão somente pelo fato de terem chegado à saturação das
informações – sugestão metodológica por sinal sugerida por Veludo-de-Oliveira
e Ikeda (2008).
Como se verá pormenorizadamente na seção 3.3.3, apenas uma
entrevista foi executada fora do espaço do projeto na praia da Barra da Tijuca.
Esse lócus se mostrou muito conveniente ao pesquisador por dois motivos: 1)
ele aproveitava esses momentos para realizar também a ONP; 2) as entrevistas
eram propositalmente executadas após a usufruição das atividades por parte dos
CCDs, o que garantia ainda estar muito vívida a experiência e, portanto, ser mais
fácil extrair o valor pessoal subjacente a ela.
No que tange à ONP, foram alvo de observação tanto os CCDs
entrevistados como todos aqueles que se encontravam presentes no ambiente
do projeto (outros CCDs, voluntários, profissionais remunerados que formam a
equipe técnica, e os acompanhantes dos CCDs), em sua interação no que tange
a seus aspectos físicos e não físicos, bem como de convívio humano.
3.3 LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS
Visando a garantir a confiabilidade e a validade dos resultados, foi
adotada a triangulação no levantamento das informações primárias, lançandose mão de dois procedimentos distintos: a ONP e a técnica laddering, em sua
versão soft, na operacionalização da Teoria Meios-Fim.
Para tanto, o pesquisador compareceu ao projeto – sempre na sua edição
do bairro da Barra da Tijuca – nos meses de dezembro de 2015 e janeiro de
2016, durante quatro finais de semana: um em dezembro e três em janeiro, Ou
seja, no total houve oito dias de visitas, número determinado não só pela
necessidade de obtenção do total de entrevistas desejadas, como também por
ser considerado adequado à consistência da ONP – a qual foi realizada em todas
essas oito ocasiões.
Já no que tange às entrevistas do soft laddering, nas duas primeiras
visitas ao projeto foi realizado o pré-pré-teste dessas conversas, já que o
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pesquisador não se sentia seguro de que conseguiria, logo no primeiro momento,
dominar a técnica. Esse ensaio se compôs de três conversas – que, infelizmente,
não puderam ser aproveitadas.
Sanadas as dúvidas e mais bem compreendida a técnica, o pesquisador
partiu para o pré-teste propriamente dito, composto por duas entrevistas.
Realizado nas duas visitas seguintes, seu conteúdo pôde ser aproveitado.
Durante as quatro visitas que se seguiram, mais 12 entrevistas foram realizadas.
Portanto, chegou-se ao total de 14 entrevistas para o estudo da cadeia meiosfim. No entanto, na posterior análise das entrevistas, duas foram descartadas
por se tratarem de CCDs atletas profissionais, o que fez com que apresentassem
viés em relação ao perfil dos demais entrevistados.
Um maior detalhamento dos procedimentos tanto da ONP quanto das
entrevistas encontra-se no Quadro 7, enquanto uma explicitação pormenorizada
da operacionalização das duas técnicas utilizadas é oferecida nas seções
seguintes.
Quadro 7 – Detalhamento das atividades de campo para a obtenção das
informações primárias

Fonte: Elaboração própria
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3.3.1 Aplicação da observação não participante (ONP) nessa dissertação
Uma ONP consiste em acompanhar o cotidiano do grupo, observando o
desenrolar das ações que ali acontecem, observando ambiente e reações, mas
não participando das mesmas atividades que o grupo faz (CERVO et al, 2013).
“A observação nada mais é que o uso dos sentidos com vistas a adquirir os
conhecimentos necessários para o cotidiano” (GIL, 2012, p. 100).
Por meio da imersão no meio onde se encontravam os usuários e os
executantes do projeto Praia para Todos, foram buscadas atitudes e reações
não mencionadas durante as entrevistas de soft laddering, usufruindo-se de uma
das principais vantagens da ONP: “(...) os fatos são percebidos diretamente, sem
qualquer intermediação. Desse modo, a subjetividade, que permeia todo o
processo de investigação social, tende a ser reduzida” (GIL, 2012, p. 100).
Essa imersão possibilitou verificar o ambiente e como as atividades do
projeto são desenvolvidas, ajudando a entender os aspectos operacionais que
contribuem para que os CCDs possam usufruir daquilo que lhes é oferecido banho de mar, vôlei, futebol. Também auxiliou na compreensão das ações e dos
sentimentos originados pelas condições físicas que garantem a obtenção deste
lazer (por exemplo, a facilitação do acesso à praia), do relacionamento desses
CCDs com as pessoas que contribuem para que isso aconteça, e da contribuição
dos próprios CCDs em relação às atividades.
Para isso, as observações foram registradas sob a forma de diário de
campo, providência relevante para se compararem as transformações que
ocorrem ao longo da pesquisa (LATOUR, 2005). Num segundo momento, essas
informações foram analisadas e interpretadas, com os diários dos diversos
levantamentos tendo sido consolidados em um único texto estruturado.
Essa providência contribuiu para melhorar o entendimento do conteúdo
das entrevistas do soft laddering, auxiliando no esclarecimento de atributos,
consequências e valores que pudessem não estar tão claros através unicamente
dessas conversas. Serviu também para aprofundar o aprendizado sobre os
valores pessoais que emergiram dessas conversas, e para um melhor
entendimento da interseção desses valores com as iniciativas adotadas pelos
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membros da equipe do projeto presentes na praia para estimular o desempenho
de papeis por parte dos CCDs enquanto coprodutores do serviço durante essa
usufruição.
Essa ONP transformou-se ao final, em relato sob a forma de diário de
campo, transcrito na seção 5.1 dessa dissertação.
3.3.2 A técnica de soft laddering
Antes de se apresentar essa aplicação, é necessário trazer um breve
relato sobre a Teoria Meios-Fim, à qual a técnica pode se subordinar no caso de
estudos de comportamento do consumidor.
Segundo Gutman (1982), ao adquirir um produto ou um serviço o
consumidor está, em verdade, buscando alcançar um valor que lhe é caro.
Assim, haveria associação entre os meios que busca para chegar ao fim que
almeja. Esse é o princípio básico da Teoria Meios-Fim6, que propõe que há vários
estágios – entendidos como uma cadeia ou encadeamento - perpassados pela
construção do porquê de um indivíduo adquirir algo. Esses estágios iniciam-se
com os atributos do produto ou serviço, seguindo-se as consequências que seu
consumo produz, e chegando finalmente ao alcance dos valores pessoais do
consumidor que – mesmo sem ele se dar conta – encontrar-se-iam por trás da
decisão primária desse consumo.
Gutman (1982) explica que, dentro de cada um desses três estágios, há
subdivisões (ver Figura 8):
1. Atributos: “Atributos são características ou aspectos de produtos ou
serviços” (VALETTE-FLORENCE; RAPACHI, 1991, p. 31), “São significados
relativamente concretos que representam as características físicas ou
observáveis em um produto” (GENGLER; MULVEY; OGLETHORPE, 1999, p.
176). Podem ser concretos ou abstratos; os concretos são as características
físicas do produto, como preço, cor, peso (VRIENS; HOFSTEDE, 2000),
6 Vale

notar que, na respeitável opinião de Reynolds e Olson (2010), não se trata de uma teoria formalizada,
mas sim de uma abordagem: “Apesar do progresso desde os anos de 1970, a Teoria Meios-Fim ainda
carece de explicação plena e formal”, havendo “(...) falta de clareza quanto a seus fundamentos” (p. xii).
Para esses autores, porque poucos pesquisadores trabalharam as questões teóricas dessa abordagem e
porque a maior parte dos trabalhos publicados sobre a cadeia meios-fim é voltada para aplicação prática,
“(...) muitos pesquisadores entendem que a abordagem nada mais é do que uma técnica aplicativa, com
pouco ou nenhum valor teórico” (p. xvi).

54

enquanto os abstratos se referem a características relativamente intangíveis,
como estilo e marca (LIN, 2002) ou qualidade percebida (BOTSCHEN; THELEN;
PIETERS, 1999, LEÃO; MELLO, 2001).
2. Consequências: Localizadas no nível intermediário da cadeia meiosfim, “possuem um significado mais abstrato, que reflete os benefícios percebidos
(ou os custos) associados a atributos específicos” (GENGLER; MULVEY;
OGLETHORPE, 1999: 176), sendo “... características menos ou não diretamente
observáveis em um produto ou marca”. Dividem-se em funcionais e
psicossociais, com as primeiras estando diretamente ligadas aos resultados
tangíveis da experiência direta de consumo do produto: “Exemplos são a
facilidade de uso, o conforto e a conveniência” (VRIENS; HOFSTEDE, 2000, p.
6). Já as consequências psicossociais estão associadas aos efeitos
psicossociais do consumo de um dado produto, tais como a opinião de amigos
(VALETTE-FLORENCE; RAPACCHI, 1991).
3. Valores: Trata-se de “estados-fim da vida e consistem nos objetivos e
nas metas para as quais se vive” (ROKEACH, 1973, p. 25). Dividem-se em
instrumentais e terminais, sendo que os primeiros são os modos de
comportamento que levam aos segundos; já os últimos representam os estados
finais da existência, isto é, os objetivos que o ser humano busca na vida, como
paz, autorealização e prosperidade. Por exemplo, a ambição e a prestatividade
seriam valores instrumentais que podem ser necessários ao alcance do valor
terminal prosperidade (VRIENS; HOFSTEDE, 2000; WALKER; OLSON, 1991).

Figura 8 – Representação gráfica da Teoria Meios-Fim.
Fonte: Elaboração própria
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A operacionalização dessa teoria na presente pesquisa foi executada por
meio da técnica laddering em sua versão soft7. Essa forma de investigação
científica é adequada à avaliação qualitativa, porque “auxilia o investigador na
compreensão de significados, atitudes e comportamento dos entrevistados”,
estimulando o respondente de forma interativa com objetivo de aprofundar sobre
“as razões que o levaram a reconhecer determinado atributo, consequência
advindas de cada opção e valores pessoais envolvidos” (MARTINS;
THEÓPHILO, 2009, p. 90).
A técnica do laddering se desdobra em três etapas principais: coleta,
análise e interpretação das evidências.
No caso da versão soft, para o levantamento das evidências são utilizadas
entrevistas individuais semiestruturadas face a face, cujas informações
permitirão chegar-se aos atributos, às consequências e aos valores envolvidos
nas decisões de consumo. O intuito, aqui, é abstrair, do entrevistado, as
características úteis para definir o produto ou serviço é a mais importante da
entrevista, pois, é a partir dela que se busca o entendimento da escolha de
compra do consumidor (REYNOLDS; GUTMAN, 1988).
Nessas conversas inicialmente busca-se a identificação dos atributos que
o consumidor imputa ao produto ou serviço estudado. Três são as técnicas para
alcançar este objetivo: 1) a chamada escolha de três, onde o entrevistado é
questionado sobre as diferenças e similaridades de duas marcas em relação a
uma terceira; 2) as diferenças de preferência de consumo, que diz respeito ao
porquê de uma marca ser preferida em relação às outras; e 3) as diferenças de
ocasião, onde se insere o entrevistado no contexto de consumo e se pede que
ele descreva as características relativas a esse consumo (REYNOLDS;
GUTMAN, 1988).
O próximo passo é o levantamento das consequências trazidas por esse
consumo e, em seguida, dos valores pessoais que, verdadeiramente, teriam
motivado esse consumo. Isso é realizado por meio da colocação de perguntas
repetitivas - “Por que isto é importante para você?”, “O que isso significa para

7

Além da versão soft existe a versão hard, cujo levantamento de informações em campo é realizado por
meio de questionários autoadministrados e ou via eletrônica (GRUNET; GRUNET, 1995).
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você?”, - de forma que ocorra a escalada na forma de pensar do entrevistado no
sentido de o atributo levar à consequência, e de essa levar ao valor.
Finalizada essa etapa do levantamento das evidências em campo, passase então para a segunda etapa, que consiste na análise de conteúdo e na
padronização dos termos identificados na entrevista, de forma a se distinguir
entre atributos, consequências e valores a partir daquilo que foi expressado
pelos entrevistados (REYNOLDS; GUTMAN, 1988). Nessa fase,
Frases com um mesmo sentido são alocadas sob uma mesma
oração. Após o desmembramento, devem-se classificar os
elementos em atributos, consequências e valores pessoais (...)
Ao final, têm-se várias sequências A-C-V [atributos,
consequências e valores], resultantes das entrevistas com os
respondentes” (VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2004, p. 206).

Os elementos codificados são, em seguida, utilizados na construção de
uma tabela – a matriz de implicação - em uma ordem crescente no nível da
cadeia meios-fim. Ali são indicadas as quantidades de conexões entre os
elementos, ou seja, quantas vezes cada um deles que foi identificado é
conectado, direta ou indiretamente, aos demais.
Por fim, utilizando essas quantidades de relações diretas e indiretas entre
os elementos, constrói-se um mapa hierárquico de valor (MHV). Trata-se de um
diagrama, em forma de árvore, que representa graficamente as conexões ou
associações entre os atributos, consequências e valores levantados nas
entrevistas,

determinando

a

percepção

das

orientações

dominantes

(REYNOLDS; GUTMAN, 1988). Essa construção se pode dar de duas formas:
por meio do uso dos softwares específicos Laddermap e MECanalyst, ou
manualmente (TROCCOLI, 2016) – essa última a forma escolhida nessa
dissertação.
3.3.3 Pormenores da aplicação da técnica de soft laddering nessa
dissertação
A aplicação do soft laddering se iniciou com o levantamento de
informações primárias por meio de entrevistas junto a 12 frequentadores do
projeto Praia para Todos, selecionados conforme descrito na seção 3.2. No caso,
após início das atividades do dia, o pesquisador se aproximava de um CCD
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escolhido aleatoriamente, se apresentava, explicava o porquê da entrevista e,
em tendo a aceitação desse sujeito, iniciava as perguntas.
A aplicação dessa técnica se deu em três estágios, conforme já apreciado
no Quadro 7: 1) pré-pré-teste; 2) pré-teste; e 3) aplicação final de 12 entrevistas.
Os passos do pré-pré-teste foram os seguintes:
1) No dia da inauguração do projeto no bairro da Barra da Tijuca, foram
selecionados três frequentadores que atendiam às condições
colocadas no item 3.2 dessa dissertação. Eles foram abordados pelo
pesquisador que lhes explicou o estudo, e sugeriu que escolhessem o
dia e a hora mais convenientes para a entrevista;
2) Dois dos CCDs optaram em serem entrevistados no ambiente do
projeto imediatamente após o horário de encerramento do projeto,
enquanto um CCD marcou para ser entrevistado na praia de São
Conrado no dia seguinte pela manhã, por ser morador de comunidade
próxima a ela;
3) Todas as entrevistas foram integralmente gravadas em meio digital. O
pesquisador

também

utilizou

um

caderno

para

auxiliar

os

apontamentos que julgasse necessários não só à condução da
entrevista clássica da técnica de soft laddering como também ao
aprimoramento da interpretação dessa conversa.
Muito embora os resultados desse pré-pré-teste não tenham sido
aproveitados, essa fase serviu como aprendizado, para melhorar o foco das
perguntas e, consequentemente, diminuir a duração da entrevista.
Posteriormente foi executado o pré-teste propriamente dito (ver Quadro
7), junto a dois CCDs, no ambiente de realização do projeto na praia da Barra da
Tijuca, tomando-se os devidos cuidados para que não houvesse nenhuma
interferência durante as entrevistas. Nessa fase, o pesquisador, já com maior
domínio da técnica de entrevistas do soft laddering, as executou de forma mais
segura e rápida. A crítica das evidências levantadas levou a que ambas as
entrevistas fossem aproveitadas.
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Após, seguindo o mesmo procedimento, foram realizadas mais 12
entrevistas, perfazendo o total final de 14 sujeitos, conforme já indicado nas
seções 3.2 e 3.3.
Além do material obtido nessas entrevistas, antes e após as entrevistas o
pesquisador mantinha conversas informais frequentes com os CCDs que ali se
encontravam, o que resultava em informações valiosas, pelo próprio
comportamento mais relaxado de ambas as partes, conforme o gravador era
desligado. Esses momentos também foram aproveitados para conversas com
acompanhantes dos CCDs e com os elementos do instituto que ali se
encontravam para a execução do projeto.
Esse procedimento foi muito importante para o pesquisador melhor
entender as histórias dos CCDs presentes – por exemplo, informações de
comportamento de vida anterior e posterior ao momento em que eles perderam
sua mobilidade, além de dificuldades do cotidiano, lembranças dolorosas que o
pesquisador se sentia inibido de questionar diretamente aos entrevistados. A
contribuição desses relatos revelou-se elevada na ONP, ao facultar um melhor
conhecimento dos entrevistados, e ao ajudar no entendimento dos ladderings
pessoais que eles viriam a formar.
Vale ressaltar que a imersão do pesquisador no ambiente para
levantamento das informações da ONP propiciou uma maior eficiência na técnica
de triangulação, pois as informações trazidas por cada entrevista realizada
agregavam positivamente para um melhor aproveitamento da fase de ONP e
vice-versa, já que elas foram realizadas paralelamente.
O conteúdo de cada entrevista foi transcrito ipsis literis e analisado,
buscando-se elementos que pudessem ser qualificados como atributos,
consequências e valores. Aqui, vale notar duas particularidades:
1) por se tratar da prestação de um serviço, não foi o caso de, no conteúdo
das entrevistas, se buscarem nem atributos concretos nem consequências
funcionais;
2) a identificação dos valores se deu à luz da LOV e da proposta de
Rokeach (1968, 1973). Isso significou referenciar-se a 18 valores instrumentais
e a 20 valores terminais, já que Beatty et al (1985) propõem que, dentre os nove
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valores da LOV, sete encontram equivalência valores terminais de Rokeach
(1968, 1973) (ver Quadro 8).
Quadro 8 – Valores instrumentais e terminais de Rokeach (1968, 1973) e valores
LOV com as respectivas equivalências de acordo com Beatty et al (1985)
Valores instrumentais de Rokeach (1968, Valores terminais de Rokeach (1968, 1973)
1973)
1. Ambicioso
1. Vida Confortável
2. Mente Aberta
2. Vida Emocionante
3. Capaz
3. Sentimento de dever cumprido
4. Alegre
4. Mundo de Paz
5. Limpo
5. Mundo de Beleza
6. Corajoso
6. Igualdade
7. Generoso
7. Segurança Familiar
8. Útil
8. Liberdade
9. Honesto
9. Felicidade
10. Imaginativo
10. Harmonia Interior
11. Independente
11. Amor Maduro
12. Intelectual
12. Segurança Nacional
13. Lógico
13. Prazer
14. Amoroso
14. Salvação
15. Obediente
15. Autorespeito
16. Gentil
16. Reconhecimento Social
17. Responsável
17. Amizade Verdadeira
18. Controlado
18. Sabedoria
Valores LOV com as respectivas equivalências aos valores terminais de Rokeach
(1968, 1973) de acordo com Beatty et al (1985)
19. Diversão (13)
20. Animação (2)
21. Segurança (1; 7; 12)
22. Autorespeito (15)
23. Ser respeitado (16)
24. Relações calorosas com terceiros (17)
25. Sentimento de dever cumprido (3)
26. Autorealização (sem equivalência)
27. Pertencimento (sem equivalência)
Fonte: Adaptado de BEATTY et al. (1985).

Para se trabalharem essas informações foram utilizados como guias os
passo a passo sugeridos por Ikeda, Campomar e Chamie (2014) e por Chamie
(2012), à luz de Reynolds e Gutman (1988).
Inicialmente, foram designados códigos aos atributos abstratos, às
consequências funcionais, e aos valores instrumentais e terminais identificados
(respectivamente A, C, VI e VT), seguidos de algarismos em ordem crescente:


A1, A2, A3... para os atributos abstratos



C1, C2, C3... para as consequências psicológicas,



VI1, VI2, VI3...para os valores instrumentais, e
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VT1, VT2, VT3... para os valores terminais.

Com isso, puderam ser reconhecidas e organizadas as escaladas
individuais, formadas pela cadeia A-C-V.
Feito isso, foi desenvolvida a Matriz Quadrada de Implicação, que exibe o
número de vezes que cada elemento se relaciona direta e indiretamente a outro
elemento.
Em sequência, foi manualmente construído o MHV, com o mapeamento
simples das relações diretas existentes entre os diversos elementos, a partir das
quais puderam ser identificadas as cadeias com ligações mais fortes,
considerando-se ponto de corte julgado adequado.
Como penúltimo passo, cada uma das cadeias identificadas foi analisada
individualmente, e foram obtidas as cadeias de percepções dominantes, ou seja,
aquelas que mais contribuíram para o resultado do MHV.
Por último, os resultados foram interpretados.
3.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO
Nessa pesquisa houve dois tipos de limitações: técnicas e pessoais.
Tecnicamente, a ONP tem limitações, como, por exemplo,
a) É canalizada pelos gostos e afeições do pesquisador. Muitas
vezes sua atenção é desviada para o lado pitoresco, exótico ou
raro do fenômeno. b) O registro das observações depende,
frequentemente, da memória do investigador. c) Dá ampla
margem à interpretação subjetiva ou parcial do fenômeno
estudado. (...) A presença do observador provocar alterações no
comportamento dos observados, destruindo a espontaneidade
dos mesmos e produzindo resultados pouco confiáveis. As
pessoas, de modo geral, ao se sentirem observadas, tendem a
ocultar seu comportamento, pois temem ameaças à sua
privacidade (GIL, 2012, p. 102)

Ainda no nível técnico, a abordagem de cadeias meios-fim também sofre
críticas. Uma das mais comuns é que sua operacionalização via a técnica de
laddering, ao continuamente perguntar-se “Por quê?”, pode fazer o entrevistado,
buscando argumentos para seu comportamento, oferecer níveis “artificiais” de
elementos e dar respostas racionais (GRUNERT; GRUNERT, 1995; GRUNERT
et al. 1995). Assim, essa repetição de questionamento, pode levar os
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pesquisadores a assumirem a posição de “(...) “cientistas ingênuos” procurando
encontrar

uma

explicação

plausível

para

suas

ações”

(THOMPSON;

LOCANDER; POLLIO, 1989, p. 138).
Outras limitações técnicas são imputadas à técnica laddering: a
dificuldade de implementá-la em larga escala, já que os entrevistados não
representam um grande número; os altos custos envolvidos; o tempo requerido;
a validade preditiva; e a habilidade do pesquisador requerida nas fases de
entrevista e de análise das evidências (VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2004).
Finalmente, uma última dificuldade técnica advém da importância do
encontro face a face do entrevistado com o entrevistador, já que a colocação das
perguntas pode eventualmente acarretar o bloqueio do entrevistado ou o
fenômeno do looping nas respostas (ver Quadro 9).
Quadro 9 – Recomendações para o bom desempenho das entrevistas de soft
laddering

Fonte: Wansink (2000), apud Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2004).

Já no que tange às limitações pessoais, elas também foram de diversos
tipos.
Primeiramente, ao início dos trabalhos de campo o pesquisador era
neófito na prática de pesquisas de uma forma geral. Isso lhe implicou um
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verdadeiro “aprender fazendo”, ainda que ajudado pela literatura de apoio e pela
orientação pessoal obtida ao longo da dissertação.
Além disso, o pesquisador teve que superar situações muito particulares,
tais como o fato de residir a 300 km do local de execução do projeto. Isso lhe
exigiu esforço para o necessário deslocamento à praia por quatro finais de
semana, e para as visitas antecedentes ao escritório do projeto.
Algumas superações foram exigidas do pesquisador especificamente por
se tratar de uma interface com CCDs, porque, até então, ele nunca tivera
convívio com indivíduos com mobilidade reduzida ou com o processo cognitivo
prejudicado.
Por exemplo, logo ao início de sua convivência com os sujeitos da
pesquisa, houve momentos constrangedores que lhe trouxeram mal estar – tais
como esticar a mão aguardando seu aperto por parte do seu interlocutor, e
subitamente pensar na impossibilidade de esse último executar esse gesto, por
ser tetraplégico. Obviamente esses momentos não tardaram em desaparecer
conforme o pesquisador internalizou aquela realidade - no que foi, inclusive,
ajudado pelos próprios CCDs, que, descontraidamente, encaravam de forma
leve esse tipo de situação.
Outro exemplo remete ao sentimento de desconforto com que o
pesquisador se deparava quando tinha que explicar, a acompanhantes que o
procuravam, por que seus próximos não poderiam participar das entrevistas
porque sua deficiência estava ligada ao processo cognitivo, e, portanto,
inviabilizava a técnica da escalada.
Um terceiro exemplo remete à identificação, pelo pesquisador, de que a
maioria dos CCDs ali presentes ansiava por ser ouvido, por poder contar sua
história e sua experiência de vida. Isso porque essa sofreguidão levava a
pensamentos paralelos àqueles atinentes às perguntas da técnica de laddering,
ocasionando um desvio da finalidade da entrevista e arriscando a uma
desqualificação do material coletado.
Outro elemento que teve que ser administrado pelo pesquisador quando
em campo foi uma consequência do ambiente praiano onde as conversas foram
executadas. A alegria e a interação ali reinantes levavam, de forma natural, a
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que alguns frequentadores do projeto – pessoas do instituto, outros CCDs,
acompanhantes e até mesmo vendedores ambulantes - frequentemente
desejassem interagir no momento da entrevista. Isso obviamente prejudicava a
concentração e o raciocínio, e colocava em risco os resultados da conversa.
Finalmente, o soft laddering – contrariamente ao hard laddering – tem
aplicação complexa, e a construção manual de um MHV definitivamente não é
algo trivial.
O próximo capítulo traz a história do projeto Praia para Todos, com
algumas ilustrações entremeadas. As demais figuras, cuja numeração é seguida
da letra A e que também se encontram referidas no capítulo 5, encontram-se no
Apêndice A dessa dissertação.
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CAPÍTULO 4 – O PROJETO PRAIA PARA TODOS
Por iniciativa de uma mãe, Sra. Nena Gonzáles, com objetivo de inserir
seu filho Ricardo, sofredor de lesão medular, nos contextos social, educacional
e profissional, foi idealizada a instituição sem fins lucrativos Instituto Novo Ser –
razão social – com nome fantasia Espaço Novo Ser, em setembro de 2002 (ver
Figura 9).

Figura 9 – Logo do Instituto Novo Ser
Fonte: Instituto Novo Ser (2016).

Com auxílio da fisioterapeuta Dra. Sheyla Mattos, com o Novo Ser a Sra.
Nena visou a proporcionar os meios e as técnicas de reabilitação para reinserir
pessoas com deficiência física no convívio social, por meio da produção de
mudanças capazes de transformar a ótica que se tem da deficiência.
Assim, ambas empreendedoras, com esforço conjunto, idealizaram
melhorar a realidade do dia a dia das pessoas com deficiência por meio de
tratamento com enfoque diferenciado dos tradicionais. Esse seria centrado na
valorização do deficiente enquanto ser humano, e no enfretamento dos desafios
com dignidade e confiança.
Com isso, surgiu a ideia de buscar essa inclusão em local que oferecesse
alternativas de ação capazes de propiciar a realização da pessoa com deficiência
enquanto cidadã, simbolizando uma nova frente pela sua valorização com
respeito às diferenças.
Para tanto, uma equipe foi formada, em sua maioria por pessoas que
vivenciam na prática as dificuldades cotidianas do deficiente físico – geralmente
familiares e amigos. Essa experiência se reflete no dia a dia do trabalho que
executam e nas deliberações para a inclusão dos portadores de necessidades
especiais.
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A partir desse momento, a desconstrução da ideia e da imagem de
passividade que o senso comum atribui à pessoa com deficiência, por meio da
modificação de sua própria autopercepção, passou a ser o objetivo do instituto.
Isso possibilitaria trazer o reconhecimento de que limitações na condição física
podem ser mais do que compensados pela preservação e pelo fortalecimento de
elementos como capacidade, talento e personalidade.
A consequência foi o desenvolvimento de vários projetos no instituto Praia para Todos, Clube Novo Ser de Power Soccer, Troféu Novo Ser de Pesca
Adaptada, Superação Rio, Acessibilidade Digital, Acompanhamento entre Pares,
e Empregabilidade – assim como o oferecimento de palestras de sensibilização
e cursos sobre inclusão e acessibilidade (várias matérias sobre as ações do
instituto

estão

disponíveis

no

endereço

http://clippingpraiaparatodos.blogspot.com.br/). Com isso,
(...) o instituto conseguiu gerar um impacto significativo na
sociedade, pois transformam o olhar predominante que se tem
da deficiência, contribuindo para mudanças concretas no
exercício da cidadania desse público, bem como a geração de
jovens cidadãos conscientes (INSTITUTO NOVO SER, 2016,
sem página definida).

No caso do projeto Praia para Todos, seu primeiro esboço dentro do
instituto surgiu de conversas entre Ricardo e seu terapeuta, em 2008, a respeito
das dificuldades e das possibilidades para um deficiente físico - em especial o
cadeirante - exercer seu direito à cidadania (ver Figura 10). O objetivo dessa
troca de ideias era descobrir uma forma de propiciar, a esse cidadão,
... desenvolver, mediante parceria entre os setores público e
privado, uma infraestrutura acessível para as pessoas com
deficiência em pelo menos um posto [de salvamento] de cada
praia da cidade do Rio de Janeiro (PRAIA PARA TODOS,
2015a, sem página definida).
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Figura 10 – Logo do projeto Praia para Todos.
Fonte: Instituto Novo Ser (2016)

Batizado inicialmente de Praia Acessível – Lazer para Todos, e ainda com
atividades limitadas ao banho de mar, o projeto estreou no Posto de Salvamento
11, na praia do Leblon, durante o verão do ano de 2009, então contando com o
apoio da Michelin e da Secretaria Municipal de Turismo.
Sua proposta, àquela época,
era que em cada posto de salvamento houvesse recursos
assistivos (cadeiras anfíbias, esteiras, material desportivo e de
apoio) e uma equipe técnica para desenvolver atividades
inclusivas para pessoas com deficiência e facultar toda
segurança necessária. Além disso, que o entorno do posto e o
próprio posto fosse dotado de todas as exigências normativas
de acessibilidade, não só para o deficiente físico, mas para todos
(PRAIA PARA TODOS, 2015a, sem página definida).

Essa primeira edição do projeto, no verão 2009/10, revelou-se um
sucesso, tendo sido, inclusive, divulgado pela mídia quando da aparição, no
projeto, de um personagem com paraplegia de uma telenovela da TV Globo (um
vídeo

sobre

esse

momento

pode

ser

visto

no

endereço

virtual

https://www.youtube.com/watch?v=n4jyEcu7YQE).
Isso levou a que o projeto fosse reelaborado em 2010 para ocorrer de
forma itinerante em diversas praias da cidade (Barra da Tijuca, Copacabana,
Ipanema e Piscinão de Ramos), levando acessibilidade e inclusão a diferentes
cenários e comunidades. Em outras palavras, sua proposta foi preencher o
vácuo deixado pelo poder público no que tange à acessibilidade, nesse
importante e concorrido espaço de lazer na cidade do Rio de Janeiro, às pessoas
com deficiência e ou com mobilidade reduzida.
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Contudo, a proposta de itinierância foi cancelada em 2011, quando o
projeto marcou ponto fixo no Posto 3 da praia da Barra da Tijuca. Sua intenção
era de ali se consolidar como referência de acessibilidade, de forma a conquistar
presença fixa em outras praias.
Em 2013 esse objetivo foi alcançado na praia de Copacabana, onde o
projeto ganhou também um ponto fixo perto do Posto de Salvamento 6.
Com o passar do tempo, as atividades oferecidas no ambiente praiano
(todas gratuitas) foram sendo expandidas, passando a ser oferecidas atividades
ligadas ao lazer por meio da garantia da acessibilidade e da facilitação aos
CCDs8. Além do banho de mar, atualmente há vôlei sentado, surf adaptado,
stand up paddle9, handbike10, beach soccer (futebol de praia) para cegos11,
frescobol, e jogos recreativos.
Conforme a iniciativa contemplava diferentes cenários e comunidades,
disseminando os conceitos de acessibilidade e de inclusão, o nome do projeto
foi ampliado para Praia para Todos. Em termos de patrocínio, além daqueles
fornecidos pela patrocinadora máster Michelin (participante da 1ª, 2ª, 3ª, 7ª e 8ª
edições) e pela Secretaria Municipal de Turismo, desde a sétima edição juntouse a empresa Furnas. Em paralelo, o projeto conta com apoios da Federação de
Transportes do Rio de Janeiro (Fetranspor) e da empresa gestão de meios de
pagamentos eletrônicos RioCard.
Também conta com diversas parcerias: com o 2º e o 3º Grupamentos
Marítimos do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (GMar), que lhe
possibilitam suporte logístico, por meio de armazenamento e transporte de
materiais; com a agência de Marketing 213 Sports; com a escola de stand up
paddle Adventure SUP-Rio; com a escola de surf Jerônimo Telles; com ao site
8

O oferecimento dessas atividades varia conforme a época do ano: de dezembro a março todas as
atividades são oferecidas; em abril e maio é oferecido somente banho de mar.
9 Stand up paddle é uma adaptação do surf, onde o praticante fica em pé em uma prancha. No caso dos
CCDs, eles permanecem sentados e são auxiliados pela equipe do projeto para poder praticar (Nota do
autor: a rigor, quando praticado por paraplégicos deveria ser chamado de sit down paddle).
10 Handbike é um misto de bicicleta e triciclo, com três rodas, pedalada com as mãos de forma a adequarse a pessoas com mobilidade reduzida. Pode ser utilizada na posição sentada (para o propósito de lazer)
ou deitada (para o propósito esportivo). Não se trata de esporte praiano, mas faz parte do projeto – como
outras iniciativas, tais como a participação no desfile de escolas de samba das campeãs do Carnaval do
Rio de Janeiro - por esse ser inclusivo.
11
Além de pessoas cegas, podem participar pessoas que sejam apenas parcialmente cegas ou que não
sejam cegas, sendo que, nesses dois últimos casos, são usadas vendas para garantir equanimidade de
condições a todos. O jogo é praticado com bola que emite barulho quando está em movimento, para
permitir, através da audição, que os jogadores saibam onde está.
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Rico Surf; com a empresa de quiosques de praia Orla Rio; e com a prefeitura da
cidade do Rio de Janeiro.
No caso da acessibilidade no Praia para Todos destacam-se dois tipos de
recursos: materiais e humanos. No primeiro caso, situam-se vagas de
estacionamento reservadas, condições de acessibilidade em volta dos postos de
salvamento para todos os deficientes (como rampas para acesso à calçada e
barras de apoio), o uso de cadeiras anfíbias flutuantes de fácil deslocamento
pela areia e que flutuam na água, esteira para passagem de cadeiras de rodas,
rampas de acesso à areia, e sinalização sonora para deficientes visuais
atravessarem a avenida de acesso.
Quanto aos recursos humanos envolvidos no projeto que atuam
diretamente na praia, há um total aproximado de 25 pessoas - remunerados ou
não remunerados pelo projeto - composto por dois tipos de elementos: 1) equipe
técnica: responsável por desenvolver atividades de integração e por facultar a
segurança necessária aos CCDs, é composta por profissionais das áreas de
educação física, de fisioterapia e de terapia ocupacional, além de estagiários que
buscam experiência nesse contexto; 2) voluntários: pessoas que doam seu
tempo para auxílio aos frequentadores.
Quem estiver interessado em prestar serviços se inscreve por meio do site
- ou até mesmo durante a execução do projeto na praia – e pode vir a ser
convidado a participar conforme disponibilidade. Antes, porém, deve passar por
treinamento.
Esse esforço ultrapassou as fronteiras do lazer praiano clássico, e
atualmente o instituto também oferece outros programas pontuais (ver Figuras
11 e 12). Um deles é o Samba de Roda, apelidado de Bloquinho PPT, onde os
frequentadores fantasiam suas cadeiras de roda para aproveitar o carnaval
(imagens podem ser apreciadas no vídeo institucional no endereço virtual
https://www.youtube.com/watch?v=t_xG_tj_Itg ). Outros programas destacados
são o Luau para Todos, que oferece frequência noturna na praia para um luau
adaptado (imagens podem ser apreciadas no vídeo institucional no endereço
virtual https://www.youtube.com/watch?v=EypHrSkjb_s), e os Embaixadores da
Alegria, onde pessoas com necessidade especial para locomoção realizam a
abertura do Desfile das Campeãs do carnaval carioca.
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Até o fechamento da sua sétima edição, no verão de 2014-15, o projeto
já havia atendido de forma direta cerca de 3.500 CCDs e 11.400 pessoas de
forma indireta (acompanhantes e ou visitantes). Aproximadamente metade dos
primeiros apresentavam deficiência motora, e, em sua maioria, não iam à praia
havia entre um e cinco anos.
Outras imagens contextualizando o projeto estão disponíveis no Apêndice
A dessa dissertação (ver Figuras 1-A, 2-A, 3-A, 4-A e 5-A).

Figura 11 – Bloquinho PPT (Praia para Todos).
Fonte: FERNANDES (2016).
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Figura 12 – Luau para Todos.
Fonte: FERNANDES (2016).

O próximo capítulo traz os resultados da pesquisa primária dessa
dissertação.
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS DA PESQUISA PRIMÁRIA
Como essa dissertação lançou mão de dois meios de coleta de
evidências, por uma questão de organização os resultados serão apresentados
divididos, muito embora (em perfeita linha com o propósito da triangulação)
aqueles afetos ao laddering tenham sido fortemente influenciados pelos achados
trazidos pela ONP.
Também é necessário esclarecer que, na seção relativa aos resultados
trazidos pela ONP, a redação foi feita com o uso da primeira pessoa do singular,
formato classicamente verificado em estudos desse tipo para uma descrição
mais fluida, rica e viva de seus fatos relevantes.
5.1 RESULTADOS DA ONP
Minha ONP nessa pesquisa teve dois momentos distintos.
O primeiro consistiu na minha aproximação ao Instituto Novo Ser, quando
pude conhecer a iniciativa em si e, ao me fazer conhecido, obter as indicações
de participantes CCDs que vim a entrevistar e nos quais apliquei a técnica de
laddering. Além de me ajudar na obtenção da resposta à primeira parte da minha
questão-problema, essa ONP inicial serviu como enriquecimento extra aos
objetivos da minha pesquisa, ao me colocar em contato com os “bastidores” do
instituto, conhecendo-lhe o funcionamento e as pessoas que nele se engajam.
Meu segundo momento na ONP consistiu na minha experiência em
campo, na praia, durante a usufruição dos serviços de lazer praiano propiciados
pela iniciativa, observando os sujeitos ali presentes – tanto CCDs como os
voluntários que os apoiam. Além de utilizar essas ocasiões para realizar as
entrevistas de laddering, a observação não participante me facultou verificar a
interseção dos valores pessoais identificados via laddering com as iniciativas
adotadas pelos membros do projeto atuantes na praia para estimular o
desempenho, por parte dos CCDs, no papel de coprodutores do serviço. Ou seja,
me possibilitou obter a resposta à segunda parte da questão-problema dessa
dissertação.
1. Minha aproximação ao Instituto Novo Ser
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Para começar minha ONP, busquei o endereço de e-mail de contato no
website do Instituto Novo Ser. Após a troca de duas mensagens, telefonei-lhes
e falei com a Camila - aparentemente braço direito da criadora do Instituto, Sra.
Nena Gonzáles - para melhor explicar a minha pesquisa sobre o instituto e para
marcar uma visita para conhecê-los. Em nenhum momento tive problemas com
a marcação de horário para tal encontro ou para atendimento; porém, percebi,
devido à rapidez das conversas, que o período estava corrido, devido às
demandas de que o projeto Praia para Todos necessitava naquele momento,
que entendi ao decorrer da entrevista.
Já com o endereço do Instituto Novo Ser em mãos – uma cobertura de
prédio comercial com três andares localizado numa avenida do bairro da Barra
da Tijuca, para lá me dirigi no dia e hora combinados.
Naturalmente, ao ali chegar eu tinha uma expectativa a respeito da
ambiência que iria encontrar – expectativa essa que, a posteriori e de forma
bastante lógica, concluí ter sido moldada à base daquilo de que eu até então
dispunha para montar meu imaginário: as informações institucionais do instituto
e especificamente do projeto Praia para Todos. Assim, o que eu esperava era
encontrar local que transpirasse as questões da inclusão e da acessibilidade –
ou seja, no meu imaginário, não passava a ideia de que pudesse de tratar de um
prédio onde esses dois elementos não estivessem em pleno destaque.
Localizar o prédio não foi fácil, pois a numeração da rua era confusa.
Quando o consegui, o que se apresentou foi um prédio sem nenhum destaque
que o diferenciasse de um centro comercial; ou seja, nada nele – a não ser uma
rampa para facilitação ao acesso – o destacava dos demais da rua (ver Figura
6-A).
Como cheguei alguns minutos antes do horário marcado, estacionei o
carro de frente ao portão de entrada do prédio do instituto (essa é uma vantagem
do local: há muitas vagas na rua). Enquanto aguardava a hora marcada, observei
algumas cenas tais como a saída de uma pessoa em uma cadeira de rodas
motorizada com um acompanhante, o que começou a me ambientar com o
esperado.
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Quando adentrei o prédio, passando por um corredor simples até alcançar
um elevador, vi-me numa ambiência que me remeteu aos prédios do centro
antigo da cidade do Rio de Janeiro. Esse contraste chamou-me a atenção, já
que eu me encontrava na Barra da Tijuca, bairro que, por sua ocupação
relativamente recente, naturalmente evoca espaço e modernidade das
construções.
Ao chegar à cobertura, percebi um corredor apertado e lembrei que, se
não fosse a rampa da entrada do prédio, até o momento não havia nada que me
levasse à “acessibilidade absoluta” imaginada para o encontro.
Parei em frente à porta de entrada do instituto, de vidro e um pouco mais
larga que o convencional, com adesivos coloridos e chamativos alusivos à
instituição (ver Figura 7-A). Ao tocar a campainha, a estagiária, como ela mesma
se definiu, pediu para entrar e sentar em uma das três cadeiras disponíveis.
Perto delas havia caixas, uma minicozinha, e uma mesa onde ela se sentava
tendo à frente um notebook e um telefone para atendimento das ligações (ver
Figura 8-A). Ali me sentei, aguardando o atendimento - que, como vim a saber a
seguir, viria a ser feito por pessoas que estavam em reunião em uma sala anexa.
Durante a espera, sem muito que fazer, aproveitei para observar o
ambiente e para ler alguns panfletos, flâmulas e encartes que se encontravam
no cômodo (ver Figuras 9-A, 10-A, 11-A). Em sua totalidade, eles mencionavam
ações de inclusão do instituto além do Praia para Todos - tais como futebol para
cadeirantes – e iniciativas específicas do Praia para Todos, tais como o “samba
de rodas” (num trocadilho com o termo “samba de roda”, com concurso para as
cadeiras de rodas dos frequentadores do projeto, a serem enfeitadas com
motivação de Carnaval).
Em seguida, a estagiária me deu uma cartilha com as informações do
instituto como objetivos, missão, visão e formas de atuação (ver Figura 12-A e
13-A). Essa cartilha me gerou certa dúvida sobre o nome do instituto, pois nela
estava denominando como “Espaço Novo Ser”. Essa dúvida viria a ser sanada
quando lhes enviei um e-mail questionando a diferença e recebi a seguinte
explicação: o nome Espaço Novo Ser é o nome fantasia, e Instituto Novo Ser é
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a razão social, sendo que, nos últimos cinco anos, vendo sendo mais utilizado o
nome da razão social.
Fiz algumas perguntas para começar a me inteirar sobre as ações, porém
a estagiária, constrangida, dizia ser “apenas uma estagiária” e que não sabia de
maiores informações. Esse comportamento me causou certa surpresa: só havia
ela para fazer os atendimentos internos e receber as ligações. Ademais, minhas
perguntas eram relativamente simples. Isso me fez pensar no provável
descompasso entre sua capacidade e a necessidade de rapidez nas soluções
para todas as ocorrências que – imaginei – devem ser clássicas do início de uma
edição anual do projeto.
Depois de alguns minutos, abriu-se a porta da sala onde houvera a
reunião, dela saindo uma mulher sorridente aparentando cerca de 30 anos.
Cumprimentando-me, ela se apresentou como Camila, autodefinida como
“braços direito e esquerdo” da precursora do projeto, Sra. Nena Gonzáles.
Nesse momento pude notar seu semblante de surpresa porque, como ela
mesma me disse em seguida, sem saber por que ela esperava que eu fosse
cadeirante12. Quando afirmei que era eu mesmo que fazia a pesquisa, ela voltou
a perguntar se havia alguma pessoa próxima de mim que teria problema de
acessibilidade. Mostrando-se novamente surpreendida com minha resposta
negativa, ela explicou que a maior parte das pessoas que se interessam por
CCDs tem algum tipo de laço afetivo com eles.
Nesse momento pude perceber constante movimentação de ligações
telefônicas e de trânsito de pessoas no escritório, indicando que o ambiente
estava corrido. De fato, durante as falas das pessoas ali presentes, rápidas e
intensas, a percepção que tive foi de que havia muito trabalho e pouco tempo
para adaptarem as necessidades da próxima edição do projeto.

12

Deduzi o porquê dessa expectativa da Camila em ocasião posterior a esse encontro, quando fiz novo
contato com o instituto para passar o perfil dos sujeitos a serem selecionados por eles para serem por mim
entrevistados, e fiquei sabendo que o Ricardo González tem um amigo deficiente chamado Rui Nuno
Fernandes. Portanto, a Camila subconscientemente teria me associado a essa pessoa devido ao mesmo
nome.
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Imediatamente concluí que o tempo era “apertado” para as pessoas que
ali estavam, dedicadas primordialmente para a edição 2015-16 do projeto Praia
para Todos, que veio a ser executada nas praias da Barra da Tijuca (perto do
Posto de Salvamento 3) e Copacabana (perto do Posto de Salvamento 6). Essa
minha percepção, inclusive, veio a se mostrar correta, porque o início dessa
edição, previsto para o dia 5 de dezembro de 2015, só veio de fato a ocorrer
duas semanas depois.
Percebi também que, para o atendimento do escritório, não havia ninguém
que apresentasse qualquer tipo de deficiência – diferentemente daquilo que eu
viria a observar no restante dos componentes do instituto.
Aproveitei o momento para explicar, com mais calma e atenção desta vez,
o motivo de minha visita, bem como os objetivos da minha pesquisa e o porquê
de ter escolhido o projeto. Acho que, nesse momento, consegui fazer a Camila
entender bem claramente a importância do papel dos frequentadores do projeto
enquanto consumidores, e de lhes descobrir os valores pessoais que estão por
trás da participação no projeto.
Entendimentos feitos, deixei a Camila à vontade para falar sobre o
Instituto Novo Ser, bem como especificamente sobre o projeto Praia para Todos.
Ela começou pelo histórico do projeto, de como ele foi concebido pela Sra.
Nena para benefício de seu filho Ricardo e de pessoas com deficiência em geral.
Para minha surpresa, a Camila mencionou que ele tinha saído daquele escritório
pouco antes, para seção de fisioterapia – o que me fez associá-lo, pela descrição
feita, àquela pessoa que vi saindo do prédio com um acompanhante.
Neste momento a Camila fez uma “radiografia” do Praia para Todos,
fazendo questão de frisar que o projeto não faz distinção de deficiências para o
atendimento, nem para gênero. Ela citou alguns exemplos de pessoas que
perguntavam sobre a possibilidade de participação de conhecidos e ou de
parentes com deficiência, e salientou que já houve até mesmo a inclusão de um
menino cego e tetraplégico que não conseguia se comunicar.
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Em seguida, ela disse que a oitava edição do Praia para Todos, referente
ao verão 2015/16, estava em fase final de captação de recursos junto a
empresas privadas que apoiam o projeto, e me explicou que existem duas
empresas que patrocinam o projeto: Michelin (patrocínio máster desde a primeira
edição) e Furnas (patrocínio oficial desde a sétima edição).
Pelo destaque da marca na estrutura do projeto, a Michelin me pareceu
disponibilizar mais recursos financeiros para apoio, e isso me chamou atenção
porque não me pareceu haver uma relação direta de clientela entre os
usufruidores do projeto. Isso me levou a pensar que o patrocínio pode estar
ligado ao aspecto tributário.
Existem outras empresas ou entidades que fornecem apoio ao projeto: a
Fetranspor e RioCard, além de parcerias com outras organizações e empresas:
a Federação de Transportes do Rio de Janeiro (Fetranspor), a empresa gestão
de meios de pagamentos eletrônicos RioCard, o 2º e o 3º Grupamentos
Marítimos do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (GMar), a
agência de Marketing 213 Sports, a escola de stand up paddle Adventure SUPRio, a escola de surf Jerônimo Telles, o site Rico Surf, a empresa de quiosques
de praia Orla Rio e a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro (ver Figura 14-A).
Não entrei em detalhes com a Camila sobre como o projeto busca esses
apoios, já que isso fugia ao escopo da minha pesquisa, mas posteriormente
localizei vídeos institucionais na internet que certamente ajudam a dar
visibilidade

à

iniciativa:

mostrando

a

inauguração

da

oitava

edição

(https://www.youtube.com/watch?v=0dCWbIeEXMo), assim como a edição
anterior, relativa ao verão 2014/15, quando o projeto contou com o patrocínio
oficial da Chevrolet: https://www.youtube.com/watch?v=X_k40Dr3kH8.
Posteriormente a essa minha conversa, fui ao site do instituto e lá
encontrei tentativas de comunicação com outras empresas para patrocínio
através de redes sociais, mas, pelo visto, não foi dado andamento nas conversas
para esta edição.
Voltando à minha conversa com a Camila, ela também esclareceu que a
data-limite para a arregimentação dos profissionais que se vinculam ao projeto
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seria o dia 21 de novembro de 2015. Ela destacou a importância dos
profissionais remunerados das áreas de educação física, de fisioterapia e de
terapia ocupacional que compõem a equipe técnica, necessários por terem um
olhar diferenciado no contato de seu dia a dia com CCDs.
Mas ela frisou que esses profissionais (que podem ser novos no projeto
ou dele já terem participado de outras edições), mesmo com garantia de um
conhecimento anterior, são treinados para lidar com as adversidades e com as
especificações de cada tipo de tratamento requerido pelos CCDs. Esse
treinamento extra garante que eles sejam considerados capacitados e que
possam ser contratados para executar as tarefas muito específicas requeridas
pelo projeto: a forma de pegar nos membros do corpo para transferir a pessoa
para a cadeira anfíbia, como lidar no geral com cada deficiência, os critérios de
abordagem.
Chamou-me a atenção mais um elemento que faz parte desse
treinamento de interação entre os profissionais e os CCDs: a liberdade que o
projeto se esforça para dar a esses últimos, que me pareceu mais uma iniciativa
que compõe o esforço empreendido pelo projeto para que o CCD se veja como
uma pessoa na sua plenitude, e não como um dependente passivo.
No caso, a equipe técnica e os voluntários são treinados para deixar o
CCD à vontade para escolher como usufruir da sua experiência; ou seja, o CCD
é quem escolhe o tipo de ajuda que deseja receber. No limite, o CCD pode até
mesmo definir que não deseja nenhum tipo de auxílio para as atividades, desde
que essa sua autonomia não lhe traga riscos.
Voltando à minha conversa com a Camila, aproveitei para perguntar se os
profissionais envolvidos no projeto eram treinados para aproveitarem o momento
de interação com os CCDs para proporcionarem estímulos cognitivos. Porém, a
Camila deixou bem claro que essa parte, definida por ela como “terapêutica”,
não entra no processo: o foco do projeto é a execução das atividades propostas.
Nesse ponto, ela aproveitou para fazer uma ressalva, explicando que,
embora tivesse dito que o projeto se dirige “só” à execução das atividades, essa
execução já contém, em si, um viés terapêutico. Em seguida ela deu exemplo:
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um grupo de portadores de necessidades especiais vindo da cidade mineira de
São João Del Rey frequentou a 6ª edição do projeto. Como a experiência deles
foi enfatizada pelo fato de nunca terem tido contato com praia, areia e água
salgada, a transformação comportamental que exibiram foi marcante: chegaram
retraídos calados e, ao final, agradeceram com alegria e efusão não só pela
experiência completamente nova como também pela socialização com outras
pessoas com a mesma limitação. Em suma, o momento de interação das
pessoas em contato com a texturização da areia, com o sabor da água salgada,
com a água fria no corpo, todos estes momentos são testemunhados, mas não
estimulados.
A Camila também me esclareceu que não existe um agendamento prévio
para a usufruição das atividades. Os CCDs devem se dirigir diretamente à praia,
e, ao chegarem, é feito seu cadastro realizado para participar naquele dia. Como
não existe limite de repetições quanto ao número de vezes que o CCD deseja
usufruir das atividades, vários usuários se tornam frequentes no projeto.
A única ressalva que ela fez foi com relação ao horário de chegada para
usufruição da atividade: caso o CCD chegue em horário muito próximo ao
estabelecido para o término das atividades (14:00 horas) são avaliadas as
condições de fadiga da equipe do projeto (devido à quantidade de atendimentos)
e o esforço de deslocamento do usuário para chegar ao projeto. O resultado
desta análise é que define o atendimento já naquele momento ou uma
negociação para uma data futura.
Ao final de minha conversa com a Camila, pedi seu auxílio para me indicar
pessoas que eu pudesse entrevistar. Para terminar, pedi para posarem para
algumas fotos do espaço, ficando o encontro com a Sra. Nena Gonzáles para
uma próxima oportunidade.
Ao me despedir, a Camila me pediu que, quando acabasse o estudo,
mandasse uma cópia do resultado para o instituto.

2. Minha experiência em campo, na praia.
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A primeira visita in loco aconteceu no dia da inauguração da oitava edição
do projeto, relativa à temporada 2015/16, na Barra da Tijuca. Foi no sábado, dia
19 de dezembro de 2015.
O dia encontrava-se nublado, mas eu já havia sido informado que isso
não impediria a atividade, que não se realiza apenas quando há chuva.
A inauguração estava marcada para 9:00 hs, por isso resolvi chegar um
pouco mais cedo para acompanhar todo movimento. Como não sou morador da
cidade fui dirigindo pela orla para identificar o Posto de Salvamento 3 da praia
da Barra da Tijuca (ver Figura 15-A).
Difícil, porém, foi achar um local para estacionar o carro perto do local do
evento. Reparei que havia vagas destinadas a deficientes na praça que se situa
do outro lado da avenida litorânea, mas me pareceu que elas eram poucas. A
partir daí imaginei o quanto o acesso aos deficientes, de uma forma geral, pode
ser dificultado naquilo que dependa da estrutura urbana.
Encontrado o local para estacionar a cerca de 700 metros do Posto 3, fui
caminhando para o local. Ao fazê-lo, observei que o calçamento não parecia
amigável ao deslocamento de um cadeirante: as pedras portuguesas
apresentavam buracos em alguns lugares. Ademais, identifiquei algumas obras
em andamento (subproduto da aproximação das olimpíadas?) que danificavam
essa cobertura (ver Figura 16-A).
Aproximando-me do posto de salvamento, notei uma rampa de acesso em
concreto, conduzindo da calçada à areia (ver Figura 17-A). Reparei que a praia
ainda estava relativamente vazia, e procurei divisar a estrutura do projeto na
areia.
Não foi difícil localizá-lo, porque sua estrutura física é pensada de forma
que dificilmente passaria despercebida: um agrupamento alto e chamativo de
tendas amarelas aparentemente infláveis, formado por quatro tendas individuais.
O fato de serem infláveis me chamou a atenção, e deduzi que essa característica
era necessária para garantir rapidez e praticidade na montagem e na
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desmontagem (mais à frente na minha ONP eu viria a saber que, na verdade,
fora outro o motivo para o uso desse material).
Devido ao nível mais alto da calçada em relação à areia, mesmo ao longe
pude ver que já havia movimentação nas instalações do projeto. Também vi,
fixadas na areia no caminho que conduz a elas, bandeirolas em formato de vela
nas cores amarelo e azul do projeto (ver Figura 18-A).
Ao iniciar a descida até a areia, utilizando a rampa de acesso ao lado da
estrutura do posto de salvamento, deparei-me com um banner preso à grade do
posto (ver Figura 19-A). Nele encontravam-se informações do projeto: meses e
anos da temporada, horário de funcionamento, endereços, horário de
funcionamento e cronograma de atividades. Também havia os logos e nomes
dos patrocinadores Furnas e Michelin.
Ao final dessa rampa - por sinal, o único aspecto de acessibilidade provido
pelo poder público que pude perceber - me vi de frente a um “tapete” azul,
aparentemente de nylon, que levava até a estrutura montada (ver Figura 20-A).
Por ele fui caminhando descalço, tendo notado que sua temperatura era muito
mais tolerável que a da areia (posteriormente postei na internet um filme
mostrando

a

funcionalidade

deste

elemento

de

acessibilidade:

https://www.youtube.com/watch?v=KeCaTXdVb3o).
Nesse momento, já tendo visto uma série de elementos, comecei a me
esforçar para perceber os aspectos físicos inerentes especificamente à
acessibilidade, já que se trata de um serviço destinado a CCDs - tanto
cadeirantes ou como aqueles com algum outro tipo de dificuldade de locomoção
(uso de muletas, por exemplo) – num ambiente tão inóspito a eles, já que o chão
é formado por areia. Em outras palavras, eu comecei a treinar meu olhar para
enxergar aquilo que normalmente me passaria despercebido.
De imediato, constatei a insuficiência daquilo que o poder público fornece
para essa acessibilidade: uma simples rampa de cimento que conduz da calçada
até o início da areia. A partir daí, o cadeirante – ou o amputado que usa muletas
– estaria entregue à própria sorte, não fosse pelo “tapete” azul, que permite à
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cadeira de rodas deslizar sem contato com a areia da praia, e que também facilita
um deslocamento prejudicado pela falta de uma perna.
Essa providência, ali, naquele momento, me pareceu óbvia (mas, antes,
eu nunca havia parado para pensar a respeito), ainda mais se considerarmos
que, no alto verão carioca, a areia pode ficar muito quente.
Conforme caminhava, observei que, ladeando esse tapete azul, havia
várias bandeirolas identificando o projeto, cada uma ilustrada com o logo e o
nome de uma empresa patrocinadora do projeto, dando as boas vindas aos
frequentadores (ver Figura 21-A).
Conforme me aproximava do conjunto das tendas, confirmei que se
tratava de quatro tendas infláveis separadas, sendo duas maiores no centro e
uma menor em cada lateral. Dali também vinham músicas modernas bem
animadas e notei que havia balões coloridos decorando a entrada da tenda onde
o tapete azul acabava (ver Figura 22-A).
À esquerda do complexo estava montada estrutura para a prática do vôlei
sentado (ver Figura 23-A), com redes baixas a uma altura de 90 cm do chão (um
vídeo de CCDs e equipe do projeto jogando pode ser visto em
https://www.youtube.com/watch?v=_unmMLjmuY8), assim como havia uma
piscina de plástico de cerca de 1,50 por 1,50 metros, com água doce, para que
as pessoas pudessem tirar o sal e o excesso de areia ao saírem da praia (ver
Figura 24-A).
Na tenda menor, ao lado esquerdo do complexo, observei que havia um
local reservado como “estacionamento” das cadeiras de rodas – apelidado de
“cadeiródromo” (ver Figura 25-A). Já na tenda menor, ao lado direito do
complexo, havia um pequeno depósito com água e sanduíches para os
voluntários (ver Figura 26-A).
Havia muito movimento, dentro e ao redor do complexo das quatro tendas.
Havia mesas de plástico no término do tapete azul com bolo, frutas e algumas
guloseimas, o que deduzi que se devia ao fato de estarmos no dia da
inauguração do projeto naquela temporada.
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Passei por dentro da estrutura da tenda principal, de modo a ver a
composição do ambiente entre elas e o mar (ver Figura 27-A). Havia cadeiras de
praia com guarda-sol, um conjunto de poltronas e chaise típicas de mobiliário de
varanda, e uma espécie de cadeira motorizada que, no meu entendimento, era
de algum parceiro que demonstrava seu produto (ver Figura 28-A). Nas demais
vezes em que retornei ao projeto para minha pesquisa o mobiliário não mais se
encontrava ali.
Uma vez tendo uma boa noção da estrutura do projeto em seus aspectos
físicos, passei a me dedicar aos aspectos humanos. Meu primeiro passo nesse
sentido foi de aproximar-me das pessoas e fazer contato, para continuar
desenvolvendo minha imersão no campo e para realizar as entrevistas.
O que imediatamente me chamou a atenção foi que já havia uma
movimentação grande de pessoas embaixo das tendas, a ponto de tornar o
espaço um pouco apertado (ver Figura 29-A).
Além dos CCD - cerca de 70 deles, todos com semblantes de muita
descontração e alegria (ver Figura 30-A) - havia várias pessoas não deficientes,
e eu dediquei algum tempo a compreender quem eram.
Uns 80 rapazes e moças, jovens em sua maioria, compunham a equipe
do projeto daquele momento. Vestiam roupas de banho ou trajes que protegiam
da exposição demasiada ao sol, por cima dos quais usavam um uniforme:
camisetas amarelas com os logos do projeto e dos patrocinadores Michelin e
Furnas, além da palavra “equipe” escrita na parte de trás, e shorts no mesmo
tom de azul escuro das bandeirolas, também com os logos do projeto e dos
patrocinadores.
Esse grupo de jovens já parecia estar dividido em grupos para realizarem
as atividades; falavam em voz alta e faziam brincadeiras entre si, interagindo
com os frequentadores. O uniforme era idêntico para todos, o que achei
interessante porque observei que, na prática, havia uma hierarquia entre as
pessoas desse grupo: os profissionais remunerados exerciam o “comando
geral”, havendo dentre eles um coordenador designado para o dia, enquanto
havia um líder dentre os voluntários, que se dividiam em grupos.
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Além desse grupo pude identificar pessoas que acompanhavam os CCDs
(ou seja, familiares e amigos que também frequentavam o projeto), e pessoas
ligadas aos patrocinadores Furnas e Michelin. Esses últimos eu pude reconhecer
porque as roupas que trajavam traziam os respectivos logos das empresas que
representavam, bem como logos dos parceiros do projeto.
A terceira categoria de pessoas não deficientes que ali se encontravam
eram equipes com equipamento de jornalismo, que, deduzi, aguardavam para
registrar a inauguração do projeto. Havia representantes da Rede Bandeirantes
(ver Figura 31-A), sendo que, posteriormente, localizei na internet a postagem
da cobertura do projeto feita pelo canal para o Jornal da Band em 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=_J-apDhQjec.
Também estava presente equipe da emissora ESPN, que, inclusive,
acompanhava alguns deficientes - os quais deduzi serem atletas paraolímpicos,
embora eu não tenha conseguido contato para confirmar - em suas ações.
Posteriormente localizei na internet matéria sobre o projeto feita por essa
emissora: https://www.youtube.com/watch?v=yQBj_y323j. Outro vídeo que
localizei na internet que mostra o apoio da mídia ao projeto foi de matéria
realizada

pela

RedeTV

para

o

telejornal

https://www.youtube.com/watch?v=aw7vH0VBar0.

RedeTVNews:

Também

localizei

reportagens divulgando o projeto do telejornal Bom Dia RJ e do Jornal Toda
Hora,

que

podem

ser

respectivamente

vistas

em

https://www.youtube.com/watch?v=tMlyb-JznZQ&feature=em-subs_digest e em
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/12/projeto-da-acessodeficientes-para-banho-de-mar-nas-praias-do-rio.html.
Chegando próximo à estrutura das tendas, observei algumas pessoas
fotografando e também filmando. Reconheci o surfista Rico de Souza, que
participa de projetos sociais e que, conforme eu soube depois, se apresenta
como “embaixador” do Praia para Todos; um vídeo dele na internet sobre a
iniciativa

pode

ser

encontrado

em

https://www.youtube.com/watch?v=NYGc8YQYB0k.
Nesse momento, desejei entrar na estrutura inflável para tentar um
primeiro contato com os voluntários e me apresentar. Contudo, não pude fazê-lo
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porque cada vez mais chegavam frequentadores, acompanhantes, voluntários e
pessoas de destaque ligadas ao projeto.
A todo momento eu era questionado se precisava de alguma coisa, se
estava tudo bem. Em uma destas abordagens conheci um dos coordenadores
do projeto, Leonardo; muito atencioso, me ouviu e achou fantástica a ideia da
minha pesquisa, me incentivando e se colocando à disposição para ajudar.
Agradeci e permaneci do lado de fora, continuando a observar tudo o que
compunha aquele ambiente.
Foi então que me chamou a atenção que, mesmo antes da inauguração
daquela edição do projeto, CCDs já usufruíam do banho de mar. Para tanto, com
a ajuda dos voluntários eles utilizavam as cadeiras anfíbias: “cadeiras” com
rodas especialmente desenhadas não só para deslizarem na areia como
também para boiarem (ver Figura 32-A). Vi também que, para garantir o acesso
livre dessas cadeiras à água, o projeto demarcava, com placas baixas, uma faixa
de areia entre as tendas e o mar.
Também vi diversos guarda-sóis de praia e cadeiras de praia, tanto
particulares (provavelmente pertencentes aos acompanhantes dos CCDs)
quanto identificados com o nome do projeto, colocados entre as tendas e o mar,
ladeando o espaço delimitado pelas placas pequenas de tráfego das cadeiras
anfíbias (ver Figura 33-A).
Ali os deficientes e seus acompanhantes poderiam tomar banho de sol
sentados nas cadeiras de praia, sendo levados a elas por meio das mesmas
cadeiras anfíbias usadas no banho de mar (ver Figura 34-A). Eu registrei essa
transferência

entre

cadeiras

em

vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=t0jyqDnOFNI.
Quando eu terminava essa minha observação, subitamente a música (ver
Figura 35-A) parou e ouvi o anúncio convidando todos a assistirem a
inauguração da oitava edição do projeto. Seguiu-se um discurso, mas, como eu
estava distante, não consegui identificar quem o estava fazendo. Imediatamente
houve uma grande concentração de pessoas próximo à estrutura de som, mas

85

infelizmente não pude me aproximar devido à exiguidade do espaço dentro da
tenda.
Aproveitei, então, para me aproximar do coordenador Leonardo Lima,
apelidado de Léo, que me apresentou a outros coordenadores. Um deles, o
Anderson Fernandes, responsável pela montagem e pela desmontagem da
estrutura inflável, me disse que, para realizar essa tarefa, chega às 7:30 hs,
estaciona a carretazinha do projeto na praça (ver Figura 36-A), e transporta os
equipamentos até o espaço reservado ao projeto na areia. Anderson também
atuava como fotógrafo oficial do projeto, registrando cada momento. Várias das
fotos que ilustram esse meu relato me foram cedidas por ele.
Muito simpático e atencioso, ele me apresentou aos voluntários e a CCDs
que se encontravam próximos. Posso dizer que foi nesse momento que de fato
começou a minha interação com as pessoas, o que iria redundar não só nas
oportunidades para realizar as entrevistas como em novas ONPs.
Conforme essa interação ia se desenvolvendo, eu não parava de observar
o que se desenrolava à minha volta. Notei que formalidades clássicas da
abertura de uma nova edição do projeto iam acontecendo: entrevistas eram
concedidas, fotos eram tiradas. Mais uma vez me pareceu que se tratava
daquele esforço necessário para a divulgação do projeto que pudesse contribuir,
no futuro, para obtenção de novos patrocinadores.
O ambiente era muito alegre e descontraído, contrariamente àquele que
uma pessoa sem deficiência poderia imaginar que existiria no meio de tantas
pessoas com limitações físicas – muitas vezes muito severas. Decidi registrar
esse clima muito amigável em vídeo que postei na internet, fiel à crença de que
uma

imagem

vale

mais

do

que

mil

palavras:

https://www.youtube.com/watch?v=i3CzjJnVgBM.
Percebi que os voluntários demonstravam estar ávidos para o “trabalho”,
o que gerava muita ansiedade por parte de todos, inclusive de minha parte.
Comecei a me sentir bem à vontade, conforme todos me eram muito receptivos,
constantemente me perguntando se já havia sido atendido, ou se precisava de
algum auxílio.
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Conforme eu ia informando aos diversos interlocutores qual era meu
propósito ali, isso era visto com muita alegria por todos, que ficavam
interessados em saber sobre a pesquisa e se dispunham a contribuir. Por
exemplo, os voluntários prontificavam-se a indicar frequentadores que ali não se
encontravam naquele momento, mas que certamente gostariam de participar. Já
os CCDs que ali estavam demonstravam bom humor, fazendo piadas comigo ao
me reconhecerem como mineiro: “Pelo sotaque é carioca da gema”, “Com esse
tom de pele, deve vir à praia sempre”. Os coordenadores, por sua vez, se
propunham a me apresentar a outras pessoas envolvidas com o projeto e a
diretores do instituto.
Isso criou um boca a boca muito rapidamente, o que me proporcionou
mais contatos. Porém, optei por observar um pouco mais e deixar que as
pessoas aproveitassem o lazer, pois percebi que a espera pelo projeto entre eles
era muito grande, e frequentar o lazer propiciado lhes trazia muita alegria.
Naquele dia havia quatro grupos de voluntários e não demorou para que
a equipe do projeto começasse a levar os CCDs ao banho de mar.
Aproveitei, então, para registrar em vídeo como ocorre na prática a
atividade de banho de mar. Por exemplo, se for cego ou amputado o CCD pode
preferir

ser

levado

à

água

sem

o

auxílio

da

cadeira

anfíbia

(https://www.youtube.com/watch?v=ALbZ0D_UPvI), assim como pode solicitar
que

seja

levado

nela

apenas

para

uma

entrada

rápida

no

mar

(https://www.youtube.com/watch?v=ok3WWmYZ88o), ou pode definir que
prefere ser transferido da cadeira anfíbia à de rodas normal (ou vice-versa) com
auxílio

do

seu

acompanhante

(https://www.youtube.com/watch?v=hCfKWRu86Ug).
Em qualquer desses eventos, é visível o grande cuidado da equipe do
projeto em lidar com os CCDs, tendo chamado minha atenção como é importante
o treinamento de manuseio que eles recebem para o ato de transferência do
cadeirante para a cadeira anfíbia (ver Figura 37-A).
Logo que transferiam a pessoa para a cadeira anfíbia, pegavam nas
quatro extremidades dela e literalmente corriam com ela em direção ao mar (só
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vim a entender o porquê dessa corrida em outra ocasião da minha ONP,
explicada mais à frente). Notei que, embora essa ação fosse modulada pela
idade do cadeirante (quanto mais jovem, maior a probabilidade de a corrida ser
mais rápida) e pela própria extensão da sua imobilidade (subentendendo que,
quanto mais grave sua deficiência, maior cuidado lhe deveria ser imputado), esse
movimento rápido gerava uma grande animação entre o CCD e a equipe, até a
alegria derradeira do contato com a água salgada (ver Figura 38-A). Isso me
tocou profundamente. Novamente fiel à crença de que uma imagem vale mais
do que mil palavras, registrei esses momentos em vídeo que postei na internet:
https://www.youtube.com/watch?v=cvTanNYIS20.
Dentro do mar os CCDs ficavam o tempo que quisessem, desde que não
houvesse uma espera muito grande de outros para usufruir da experiência.
Enquanto isso, observei que a equipe se preocupava em criar um clima de
animação e de felicidade, que contagiava o CCD: jogavam água para cima e uns
nos outros, às vezes até mesmo o CCD engolia um pouco dessa água.
Em suma, vi que a equipe se esforçava para maximizar aquela
experiência prazerosa de o CCD estar podendo tomar banho de mar. Nesse
momento, refleti sobre quão importantes esses momentos podem ser para uma
pessoa que certamente antes pensava que esse tipo de lazer nunca mais lhe
seria possível...
À medida que as atividades iam sendo experimentadas pelos
frequentadores, o clima de alegria e de descontração auxiliava minha
aproximação com os usuários mais antigos, que já se sentiam “donos da casa”
(ver Figura 39-A). Assim, um por um me iam sendo apresentados, com meu
sotaque mineiro e minha ausência de bronzeado invariavelmente sendo o
destaque nas conversas preliminares.
Não demorei muito a agendar a primeira entrevista e conseguir, neste
primeiro fim de semana, iniciar os pré-testes necessários para a realização do
laddering. As conversas com os CCDs eram sempre muito amistosas e
convidativas; era como se sentissem a necessidade de serem hospitaleiros e de
mostrar a conquista pelo espaço destinado a eles (de fato, eu já começava a
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receber as primeiras pistas daquilo que viria a ser o resultado final da minha
pesquisa, ou seja, os valores pessoais deles que estavam por trás da usufruição
daquele lazer).
Como não moro na cidade, recebi vários convites para conhecer atrações
locais, como o então recém-inaugurado Museu do Amanhã e, até mesmo, para
ir em suas residências. Ali eu era visto como visitante e eles como os anfitriões...
O primeiro convite que aceitei foi o de um cadeirante muito simpático que
viria a ser meu primeiro entrevistado no pré-pré-teste, cujo material infelizmente
não pôde ser aproveitado. Vou chama-lo de “A”. Cadeirante de 47 anos de idade,
ele me chamou para almoçar na praça em frente ao Posto 3, onde havia Food
Trucks estacionados.
Aparentando estar feliz com minha companhia, “A” fez as honras e eu,
obviamente, aproveitei mais para escutar do que para falar. Os assuntos
gravitaram sobre as possibilidades de lazer e, principalmente, sobre as
dificuldades de acessibilidade a um cadeirante – as quais invariavelmente
estimulam os CCDs a ficarem reclusos em suas casas.
Enquanto caminhávamos os 150 metros até a praça, “A” mostrou as
dificuldades arquitetônicas à passagem da cadeira de rodas. Por exemplo, o tipo
de pavimentação da calçada da praia, com pedras portuguesas, dificultava muito
o rolamento das rodas, obrigando ao uso (inadequado, arriscado) da pista lisa
de asfalto da ciclovia.
Mas o exemplo que me deixou mais assustado foi a angulação da rampa
para subida do cadeirante à calçada da praça, totalmente inadequada para uma
tração em velocidade baixa. Por conta disso, “A” me mostrou que tem que chegar
a essa rampa em velocidade alta o suficiente para que o embalo garanta chegar
à parte plana da calçada da praça. Ou seja, mais uma inadequação, mais um
risco.
Minha segunda visita in loco ao projeto ocorreu no domingo dia 20 de
dezembro de 2015. Ao chegar à praia, como meu olhar já estava um pouco mais
treinado para a percepção das coisas básicas, pude me dedicar a observar
outros elementos que me escaparam da primeira vez.
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O que mais me chamou atenção foi a dificuldade de encontrar vagas
próximas e, principalmente, a falta de respeito em relação às vagas destinadas
a cadeirantes situadas na praça, causada pelos usuários de uma feira de
hortifruti montada na praça em frente ao Posto 3, que fecham as entradas e
impossibilitam o acesso a elas.
Estacionei o carro longe do local e, enquanto caminhava para a praia, me
peguei já imaginando as dificuldades para um CCD conseguir fazer esse trajeto
nas condições de cadeirante. Fui observando o piso das calçadas bem
irregulares, muitas vezes com buracos, e as poucas rampas para acesso à
calçada. Também havia poças de rede de esgoto no caminho; ou seja, sem a
possibilidade de contorna-las descendo ao asfalto e em seguida voltando à
calçada, um cadeirante teria que passar por cima delas, sujando seu veículo de
locomoção. Assim, fui percebendo que o deslocamento com uma cadeira de
rodas pode de fato ser uma “guerra”, termo que eu escutaria em várias das
entrevistas que estavam por vir.
Chegando ao complexo de tendas, vi que havia várias pessoas diferentes
daquelas que eu vira na primeira vez. Minhas visitas subsequentes confirmariam
esse “rodízio”, convergindo com a informação que eu recebera a esse respeito.
Também observei que havia passantes, tanto deficientes quanto não
deficientes, que, por curiosidade, aproximavam-se para conhecer o projeto.
Nessa minha segunda visita, por exemplo, conheci um cadeirante de Goiás, em
passeio na cidade com a filha e com o genro: eles haviam visto a estrutura do
projeto no dia anterior e estavam de volta para que ele pudesse tomar banho de
mar.
Nesse dia pude conhecer melhor a rotina dos voluntários do projeto. Logo
que os CCDs chegam, são recebidos por um voluntário que, usando um tablet
com acesso à internet, faz o cadastro online no banco de dados do projeto, em
seguida direcionando-os à atividade escolhida (fiz um vídeo sobre esta ação e
postei na internet: https://www.youtube.com/watch?v=rmz7E8wv5bc).
Caso seja banho de mar, o nome é colocado em uma lista, classificada
por ordem de chegada, e o CCD aguarda sua vez. Caso seja banho de sol, os
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acompanhantes já podem se deslocar para as barracas de praia e cadeiras
disponibilizadas pelo projeto, enquanto o cadeirante aguarda a cadeira anfíbia
para os voluntários fazerem o deslocamento dele até a barraca. E, quando é
para a prática do vôlei sentado, aguarda-se um número de CCDs para o início
do jogo; caso não se atinja o número necessário, membros da equipe do projeto
se juntam ao grupo para praticar.
Nesta última atividade observei o interesse de vários CCDs, a maior parte
deles com ainda alguma mobilidade, já que apresentavam a amputação de
“apenas” uma perna. Esse interesse ultrapassava o mero lazer e alcançava um
ganho de vida, via atuação profissional - inclusive, vi alguns atletas
paraolímpicos jogando ali com frequência. Uma das coisas que mais me chamou
a atenção, nesse caso, foi o efeito que esses atletas buscavam causar nos
demais CCDs: o de superação após a perda parcial da acessibilidade.
Naquele ambiente passei, então, a notar que esse tipo de fenômeno –
mostrar que a superação é possível – estava muito presente. Conheci um
cadeirante com paraplegia que, por meio do projeto, descobriu o ciclismo
adaptado (ver Figura 40-A). Foi com muito prazer e orgulho que ele me contou
toda sua trajetória desde antes de se tornar deficiente e trabalhar como bancário,
até sua participação em maratonas de ciclismo adaptado na Alemanha e nos
Estados Unidos, sempre levando e divulgando seus patrocinadores – dentre eles
uma seguradora de saúde (Assim) e uma companhia de energia (Furnas).
Mas, nesse dia, o que mais me chamou atenção foi uma pessoa a quem
fui apresentado - que, por sinal, não apresentava nenhuma deficiência. Tratavase de um representante de produtos médicos para pessoas com necessidades
especiais, como cateteres e outros mecanismos.
Não pude deixar de me sentir chocado, mesmo eu sendo pessoa sem
nenhuma deficiência (ou até mesmo por causa disso). No meu entender, esse
representante personificava tudo aquilo que aqueles CCDs, naquele momento,
queriam esquecer, mesmo que apenas por algumas horas.
Essa presença – na minha opinião, totalmente descabida – me deixou
bem clara a insensibilidade de algumas empresas em respeitar seus clientes
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potenciais, mesmo quando esses últimos são pessoas (conforme pude perceber
ao longo da minha pesquisa) com tamanha carência de consideração enquanto
seres humanos. Para mim, soou como mais um aspecto perverso da exclusão
dessas pessoas por parte da sociedade.
Com esses exemplos e conhecendo mais pessoas e histórias de vida,
fechei o domingo com as duas últimas entrevistas de pré-teste. Com isso, defini
que voltaria ainda o número de vezes necessário para realizar as entrevistas
definitivas (ou seja, pós pré-teste), e, obviamente, para também aproveitar para
novas ONPs.
Passadas as festas de ano novo, voltei pela terceira vez ao projeto no
sábado dia 9 de janeiro. Por volta das 10:00 hs da manhã entrei no complexo
das tendas, depois de enfrentar as costumeiras dificuldades de estacionamento.
Vi frequentadores novos e o mesmo time de voluntários, tendo sido
recebido com muita alegria pelo coordenador Leonardo, que, como os demais
nas outras ocasiões, se colocou à disposição para me auxiliar. Nesse dia
conversei bastante com o organizador do projeto, Ricardo Gonzáles, que ficou
muito entusiasmado com a repercussão do trabalho e fez questão de conhecer
um pouco mais a respeito, conversa que se repetiu rotineiramente nas demais
cinco vezes que voltei à praia, sempre com entusiasmo.
Após a realização das entrevistas, acompanhei o desmontar da tenda e a
arrumação do espaço no fechamento do dia (ver Figura 41-A). Percebi que todos
os voluntários permaneciam até o último momento do encerramento dos
trabalhos, mesmo exaustos, mas sempre sorridentes.
No dia seguinte, domingo 10 de janeiro, retornei pela quarta vez ao
projeto. Para meu desespero, era o dia da feira na praça em frente ao Posto 3,
o que tornava um pesadelo a busca por uma vaga – agravada pelo fato de a
frequência à praia nos domingos atingir seu pico. Não só continuava a briga por
espaço para deixar o carro, como também me chamou a atenção que
guardadores credenciados pelo poder público cobravam R$ 10,00, e não os R$
2,00 do talão relativo ao estacionamento oficial da prefeitura. Em suma, a
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“bandalha” imperava e se constituía em uma nova barreira aos frequentadores –
desta feita, independente de serem ou não deficientes físicos.
Neste dia me concentrei em arregimentar CCDs que viriam a integrar mais
duas entrevistas definitivas. Feito isso, pude dedicar o final de semana dos dias
23 e 24 de janeiro (ou seja, minhas sétima e oitava ocasiões de comparecimento
à praia) para melhor observar e compreender as atitudes da equipe na hora das
ações do projeto.
Observando e conversando com os membros da equipe do projeto, pude
entender melhor o porquê de algumas atitudes frequentes entre eles, que, até
então, me pareciam sem sentido, e que eles próprios me disseram que foram
“construindo” conforme ganhavam experiência nesse serviço. Eram detalhes que
eu interpretei como elementos ligados a uma verdadeira construção da
usufruição para além das tecnicalidades e à luz das especificidades causadas
pelas deficiências físicas.
Por exemplo, correr com o CCD na cadeira anfíbia para o mar tinha um
propósito: o CCD sentiria o vento e a sensação de estar correndo para entrar na
água, exatamente como as pessoas sem deficiência costumam fazer. Em
conversas que tive com CCDs após as entrevistas de laddering, houve
comentários sobre essa corrida lhes proporcionar uma sensação de poder correr
livres de suas limitações. E, quando os membros da equipe do projeto entravam
no mar junto com o CCD na cadeia anfíbia, o propósito era que essa
simultaneidade gerasse sensação de companheirismo no lazer (fenômeno que
captei

em

vídeo

que

postei

na

internet:

https://www.youtube.com/watch?v=niZZXBQ-Flw).
Também aprendi umas tecnicalidades muito interessantes. Por exemplo,
a entrada da cadeira anfíbia na água era sempre realizada de costas para a
arrebentação das ondas, para que essas não “quebrassem” no rosto do usuário.
Outro exemplo foram as explicações sobre o cuidado com a colocação e com a
retirada dos CCDs na cadeira anfíbia, de forma a não machuca-los e a respeitar
sua intimidade (registrei em vídeo e postei na internet uma dessas
transferências: https://www.youtube.com/watch?v=9qoVppqTTE8).
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Ou seja, ficou bem claro que o que a equipe do projeto deseja é que o
CCD possa desfrutar de mais alguns sentidos do que apenas o mergulho - até
porque alguns deles têm algumas partes do corpo com total perda sensorial
devido à paraplegia (não têm sensação de frio ou quente) ou estão incapacitados
de se molhar com os próprios braços.
Assim, o membro da equipe do projeto não somente conduz o usuário,
mas se preocupa em agir de forma a parecer que está usufruindo do serviço
junto com o usuário, e, principalmente, buscando minorar as vontades reprimidas
do CCD. Por exemplo, comentando as sensações (temperatura da água, mar
revolto ou tranquilo), afundando a cabeça num mergulho impossível de ser
executado pelo CCD mas que busca pelo menos minorar essa frustração,
jogando água pra cima, “pegando jacaré”.
A preocupação em garantir uma perfeita usufruição do serviço está por
toda parte, e fiquei surpreso com o nível de detalhamento que ela alcança. Por
exemplo, na parte do banho de sol há todo um cuidado com os CCDs porque
alguns deles não podem ser deixados nas barracas sem supervisão. Isso porque
podem sofrer queimadura do sol se o guarda sol não for deslocado
acompanhando o movimento do sol, já que não têm a sensibilidade dos
membros.
Além destas contribuições diretas às atividades oferecidas, chamou-me a
atenção um pormenor (que eu reconheci como um insumo para a parte do meu
estudo voltada à coprodução do serviço): CCDs faziam sugestões que eram
colocadas em prática pela equipe do projeto. Por exemplo, no que tange ao
horário para a prática de vôlei sentado, devido ao calor da areia; nas opiniões
sobre adequações na tenda para ela ser mais confortável a todos os usuários
nos dias que podem ser muito quentes13; e nas ideias para novas atividades que
eles se vejam capacitados a praticar (caso do stand up paddle, que é oferecido
na edição de Copacabana do projeto).

13

Essas sugestões implicaram a mudança do material original das tendas, de lona impermeável (ver Figura
42-A) para o atualmente utilizado inflável, já que o ar funciona como isolante térmico e diminui a sensação
de calor em seu interior.
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Por fim, não pude deixar de notar, no período em que estive presente no
projeto, que muitas pessoas paravam para se alistar como voluntários do projeto.
E que todos que lá estavam sempre tinham com sorriso no rosto e não se
cansavam de dizer que iam embora com um sentimento de recompensa e de
alegria.
5.2 RESULTADOS DO LADDERING
Antes de apresentar os resultados nos cinco passos indicados na seção
3.3.3 dessa dissertação, é necessário destacar quatro pontos que aqui
caracterizaram o uso dessa técnica:
1) A análise foi feita de modo manual, sem o auxílio de software;
2) Como já mencionado também na seção 3.3.3, por se tratar de serviço
está implícito que o desdobramento na escalada não contempla atributos
concretos nem consequências funcionais. Também não foi alvo da pesquisa
comparar aspectos de serviço desse projeto com outros, não sendo utilizada
nenhuma das três formas clássicas indicadas por Reynolds e Gutman (1988)
para o início das perguntas aos entrevistados: a) a escolha de três, em que são
apresentadas três marcas diferentes da mesma categoria do produto ou serviço
sendo estudado, solicitando que o entrevistado diferencie ou identifique
similaridades entre elas; b) as diferenças de preferência de consumo, em que se
pede para o entrevistado responder porque uma marca possui maior preferência
que outra para ele; e c) as diferenças de ocasião, em que o entrevistado
descreve as características referentes ao consumo, após ser inserido em um
contexto de compra.
3) Embora tenham sido usados, como referência, 18 valores instrumentais
e 20 valores terminais encontrados na literatura (ver Quadro 8) não se abriu abrir
mão de manter a mente aberta ao eventual surgimento de outros valores além
desses - o que, contudo, não ocorreu;
4) A qualificação dos elementos em atributos, consequências e valores foi
realizada unicamente pelo autor da pesquisa. Essa providência, reforçada pela
dose extra de subjetividade implicada pela abstração típica dos serviços,
converge com o que pregam Reynolds e Olson (2010, p. 78): “É óbvio que a
codificação é processo complicado que dá muita latitude ao pesquisador (...). O
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entrevistador, que conduziu a conversa a ser codificada, é o melhor codificador
possível, porque ele lembrará parte da informação contextual”.
5.2.1 Primeiro passo – Análise de Conteúdo
Nesse passo, inicialmente foi levado em consideração (REYNOLDS;
GUTMAN, 1988; VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2004) que a análise de
conteúdo adaptada ao processo de laddering não inclui nenhuma das vertentes
clássicas desse método colocadas por Bardin (1977).
Com isso, seguiu-se a orientação colocada por Leão e Mello (2003), de
que as informações brutas devem ser inicialmente desmembradas e, em
seguida, ter seus elementos-chave identificados e codificados.
Assim, após leitura cuidadosa do conteúdo de todas as entrevistas, para
cada uma delas foi feita a identificação dos elementos que se enquadravam
como atributos, consequências e valores, em um total de 16 (ver Quadro 10).
Os elementos foram codificados conforme explicitado na seção 3.3.3.
Após, foi feita a contagem de quantas vezes cada um dos elementos
identificados surgiu nas entrevistas (ver Quadro 11).
Partiu-se em seguida para a construção dos ladders individuais, que
totalizaram 30 (ver Quadro 12), com a seguinte contabilização:
1) um entrevistado (Entrevistado 7) apresentando um ladder,
2) cinco entrevistados (Entrevistado 1, 2, 6, 8 e 9) apresentando dois
ladders,
3) cinco entrevistados (Entrevistados 4, 5, 10, 11 e 12) apresentando três
ladders, e
4) um entrevistado (Entrevistados 3) apresentando quatro ladders.
Quadro 10 – Atributos, consequências e valores identificados nas entrevistas
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Fonte: Elaboração própria.

Quadro 11 – Codificação dos atributos, consequências e valores identificados, e
respectivas repetições
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Fonte: Elaboração própria.

Quadro 12 – Ladders identificados nas entrevistas

Fonte: Elaboração própria.

98

5.2.2 Segundo passo – Desenvolvimento da Matriz Quadrada de Implicação
Tendo-se as codificações e o conteúdo dos elementos, assim como a
formação dos ladders individuais, partiu-se para etapa que se provou muito
trabalhosa e que requereu muita atenção, já que não se lançou mão do auxílio
de softwares: o desenvolvimento da matriz quadrada de implicação, recurso que
exibe o número de vezes que cada elemento leva a outro elemento (REYNOLDS
E GUTMAN, 1988). Nela, a quantidade de relações entre os elementos é
tradicionalmente representada na forma XX.YY, indicando, à esquerda do ponto,
as relações diretas (XX) e, à direita do ponto, as indiretas (YY).
Para a construção da matriz, Reynolds e Gutman (1988, p.20) fazem uma
consideração importante: “A significância de um elemento é, em parte, uma
função do número de conexões que este tem com outro elemento, o que
concorda com a contagem de todas as relações, mas isto distorce a construção
do mapa...”
Assim, o primeiro passo para o desenvolvimento da matriz quadrada de
implicação foi a integração dos resultados trazidos pelos ladders individuais,
buscando-se entender “[...] o quão fortes ou presentes são cada um dos
elementos, e quais são as ligações diretas ou indiretas mais presentes entre
eles. Ou seja, há a construção de ladders integrados, e representativos,
chamados de cadeias” (IKEDA; CAMPOMAR; CHAMIE, 2014, p. 57).
Seguindo essa orientação, foi identificado o número de vezes que cada
elemento levava a outro elemento, separando-se em relações diretas e indiretas
(ver Quadros 13 e 14).
Vale ressaltar que, nesse ponto, a fim de facilitar o entendimento na
montagem da matriz, o autor dessa dissertação, complementarmente ao passo
a passo do material-guia de Chamie (2012) e de Ikeda, Campomar e Chamie
(2014), criou uma etapa dividida em três procedimentos sequenciais:
1) os ladders individuais foram resgatados;
2) foi montado um quadro para as ligações diretas e outro quadro para as
ligações indiretas; e
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3) em ambos os quadros foram elencados cada ligação com os elementos
e a quantidade de vezes que aparecia cada ligação.
Quadro 13 – Contagem das relações diretas

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 14 – Contagem das relações indiretas.

Fonte: Elaboração própria.
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De posse dessas informações, foi possível montar a Matriz Quadrada de
Implicação (ver Figura 13), a partir de cujos dados foi iniciado trabalho manual
de contagem de todas as relações diretas e indiretas entre os elementos de cada
entrevistado. Com isso, foi possível ter uma visão geral de ambos os tipos de
relações entre cada um dos elementos de toda a amostra, e iniciar a construção
do MHV.

Figura 13 – Matriz Quadrada de Implicação
Fonte: Elaboração própria.

5.2.3 Terceiro passo – Construção do Mapa Hierárquico de Valor (MHV)
Considerando que essa etapa “É um passo bastante complexo e
trabalhoso para ser efetuado de maneira manual” (IKEDA; CAMPOMAR;
CHAMIE, 2014, p. 60), uma providência semântica foi tomada a fim de se
minimizar a chance de maus entendimentos: a palavra ladder remeteria às
sequências transcritas a partir dos respondentes, e a palavra cadeia remeteria
às sequências de elementos que emergissem da matriz de implicação
(REYNOLDS; GUTMAN, 1988; VALETTE-FLORENCE; RAPACCHI, 1991).
Para se construir o mapa, seguiram-se as orientações de Troccoli (2016),
atentando-se à abordagem típica de tentar mapear todas as relações existentes
a partir de um ponto de corte, o qual pode se referir a todas as relações, sejam
diretas e indiretas, ou apenas às diretas, entre dois elementos. Dessa forma, as
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células da matriz de implicação abaixo do ponto de corte não são utilizadas na
construção do mapa, por serem entendidas como relações fracas.
No caso, optou-se pela recomendação de Reynolds e Gutman (1988) de
que a linha de corte cubra pelo menos dois terços das relações apresentadas na
matriz de implicação.
Como, na pesquisa, foram encontradas 219 relações entre diretas e
indiretas, fez-se a contagem para abranger nas cadeias os dois terços indicados,
levando ao número de 146 relações diretas e indiretas contempladas para
garantir a qualidade dos resultados. Com isso, as relações foram hierarquizadas
das maiores aparições para as menores, e foi efetuada a soma nesse sentido,
até que o total chegasse a 146. Isso resultou no ponto de corte 5, o que ratificou
Leão e Mello (2003), para quem o ponto de corte normalmente deve se situar
entre 3 e 5 para o início da construção das cadeias (ver Quadro 15).
Quadro 15 – Ponto de corte para construção das cadeias

Fonte: Elaboração própria.

Nessa fase dos trabalhos, o pesquisador partiu para a definição do local,
na matriz de implicação, a partir do qual se daria início à construção do MHV.
Para tanto, ela seguiu as instruções de Reynolds e Gutman (1988) de que se
deve partir da primeira linha de implicações, indo-se até a última.
Isso significa que, na primeira linha da matriz, deve-se procurar a primeira
coluna com o número de relações diretas ou indiretas superiores ao ponto de
corte estabelecido (5). A célula que combina esses dois elementos se configura
no início de uma sequência A-C-V. Em seguida, movimenta-se para baixo, indose até a linha que contém o numero dessa coluna.
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Como exemplo, a primeira cadeia obtida foi A1 -> C1 -> C2 -> C5 -> VT2, e sua constituição se deu da seguinte forma:
1) Iniciando-se na linha do atributo concreto A1, foi-se ao encontro da
primeira relação igual ou acima do ponto de corte 5 - que, no caso, foi a
consequência C1;
2) Em seguida, desceu-se à linha da consequência C1, indo-se ao
encontro da primeira coluna acima do ponto de corte 5, que foi a consequência
C2;
3) Da linha da consequência C2 foi-se ao encontro da consequência C5;
4) Por fim, a consequência C5 encontra o valor terminal VT-2.
Esse procedimento foi repetido, resultando em 15 cadeias (ver Figura 14),
as quais possibilitaram a montagem do MHV (ver Figura 15).

Figura 14 – Cadeias identificadas
Fonte: Elaboração própria.

No MHV pode-se ver que, das sete consequências psicológicas, somente
“sair da monotonia”, “voltar a viver” e “resgate da independência” não
apareceram no mapa. Ademais, nenhum valor instrumental apareceu no mapa,
assim como, dos sete valores encontrados na pesquisa, somente dois valores
terminais (felicidade e liberdade) foram registrados no mapa. Ou seja, 56,25%
dos elementos não estão no MHV, significando que sete elementos o compõem.
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Figura 15 – Resultado do Mapa Hierárquico de Valor (MHV).
Fonte: Elaboração própria.

5.2.4 Quarto passo – Determinação da Orientação de Percepção Dominante
No intuito de compreender quais foram as cadeias que mais contribuíram
para o resultado, é preciso contar o número total de todas as relações diretas e
indiretas existentes em cada possível cadeia de um mapa (REYNOLDS;
GUTMAN, 1988; VALETTE-FLORENCE; RAPACCHI, 1991).
Na presente pesquisa chegou-se a 15 cadeias. Para a identificação das
cadeias dominantes foi construída, para cada cadeia, uma tabela para análise
das relações entre os elementos dentro de cada uma delas, o que gerou um
número total de relações diretas e indiretas de cada cadeia. Em seguida, chegouse a um ponto de corte para cada matriz, conforme orientação de Leão e Mello
(2003), encontrado a partir da média do número de relações – somadas as
diretas e indiretas – de todas as cadeias; isto é, consideraram-se cadeias
dominantes aquelas iguais ou acima da média de todas as cadeias.
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Contudo, essa média foi calculada considerando-se as cadeias com
mesma quantidade de relações entre si, já que elas variaram de três a cinco
elementos. Ou seja, sete cadeias apresentaram três relações diretas ou indiretas
entre seus elementos, gerando um total de 21 relações; seis cadeias
apresentaram seis relações, perfazendo um total de 36; e, por fim, duas cadeias
exibiram 10 relações, totalizando 20.
Somando-se o total das relações, chega-se a 77 relações diretas e
indiretas. Esse total é dividido pelo número de cadeias analisadas (15) para se
chegar ao ponto de corte - que, no caso desta pesquisa foi de 5,13.

Figura 16 – Percepção dominante
Fonte: Elaboração própria.

Nota-se que o ponto de corte 5,13 exclui, da percepção de cadeia
dominante, a consequência C6 (Superação). Assim, a percepção dominante na
construção do MHV pode ser encontrada em duas cadeias:
1. A1----C1----C2----C5----VT-2
(acessibilidade / vivência / convivência / resgate da condição
humana / felicidade)
2. A1----C1----C2----C5----VT-4
(acessibilidade / vivência / convivência / resgate da condição
humana / liberdade)
5.2.5 Quinto passo - Interpretação dos Resultados
Esse passo da análise será desenvolvido no próximo capítulo dessa
dissertação.
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CAPÍTULO 6 – RESULTADOS, CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES
Esse capítulo trará, inicialmente, uma avaliação compartimentalizada do
atributo, das consequências e dos valores identificados no MHV. Em seguida,
apresentará a resposta à questão-problema da dissertação, o resultado quanto
ao atingimento dos objetivos propostos, as respostas às suposições, e,
finalmente, as contribuições e as sugestões para futuras pesquisas.
6.1 AVALIAÇÃO DO ATRIBUTO, DAS CONSEQUÊNCIAS E DOS VALORES
6.1.1 Um único atributo: a acessibilidade
Como a proposta principal do projeto Praia para Todos é propiciar a
acessibilidade em um local onde não só pode ser difícil movimentar-se (tendo
em conta a densidade do chão de areia), como também a usufruição do banho
de mar exige cautela (dados os perigos classicamente inerentes a praias
oceânicas), não estranha que tenha havido apenas um atributo reconhecido
como o ponto de partida para a escalada até os valores: a acessibilidade.
De acordo com os depoimentos, tornar acessível é tornar fácil a
aproximação de algo, transpor barreiras e permitir que pessoas de mobilidade
reduzida frequentem todos os lugares também disponíveis para as pessoas que
não necessitam de auxílio para mobilidade.
Esse fenômeno assumiu clara importância durante a experiência da ONP,
percebido fisicamente logo na chegada ao local de execução do projeto e nos
discursos sob diferentes formas:
Acesso físico é primordial, né? O acesso físico é… É
preponderante pra… pra gente poder... O direito de ir e vir, né?
E o direito de vir à praia é complicado pela natureza, né? O
direito de ir a vir na cidade é complicado pela incompetência
humana até... Na cidade, muitas vezes, você vai ver, você tem
um acesso melhor pra garagem do carro do vizinho do que a
rampa de acesso pro deficiente. Na maioria, grande maioria das
vezes, a inclinação da rampa da garagem é muitíssimo mais
bem feita do que a inclinação da rampa do deficiente.
(ENTREVISTADO 10)
[…] Quando eu sofri o acidente, a praia se tornou algo
inacessível, completamente inacessível, eu via a praia do
calçadão, coisa e tal, nem imaginava na… Na possibilidade de
um dia “tá” aqui na areia… Aí eu fiquei sabendo do projeto, não
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acreditava que poderia me sentir tão igual, fazer tudo que eu
fazia antes quando ia à praia [...] (ENTREVISTADO 8)
Nós todos… Deficiente é… São muito discriminados, né? Em
questão da sociedade, você não tem um lazer adequado pra sua
deficiência, né?... E a praia agora que tá tendo, né?… Essa
adaptação toda ajuda a gente a fazer o que fazia antes.
(ENTREVISTADO 5)
Particularmente, eu achava que nunca mais ia entrar numa
praia, então quando eu me vi aqui no projeto, conheci o projeto,
conheci o pessoal do projeto, que são super, super gente boa,
que estão super disponíveis pra botar a gente na água, sempre
disponíveis pra nos ajudar... Eu vi uma facilidade imensa de
acessibilidade pra tudo. (ENTREVISTADO 2)

Não estranha essa importância à acessibilidade, tendo em vista que, no
Brasil, o deficiente físico ainda não recebe, nem do poder público nem da maioria
dos entes de direito privado, a mesma consideração fornecida ao cliente não
deficiente - ver, por exemplo, G1 (2014), Diettrich e Zonta (2014) e Terra (2011)
- assim como o próprio fato de o Projeto Praia para Todos ter sido uma iniciativa
de pessoas que gravitavam o universo de CCDs.
Portanto, quando se vê, finalmente, com acesso garantido e facilitado a
um local, e, mais ainda, sendo esse local caracterizado por apresentar
características mais específicas de acessibilidade (caso das praias) e, ainda
mais, com o propósito de lazer, não estranha que um CCD se encante com o
maravilhoso mundo novo que se descortina à sua frente. E que essa abertura
seja capaz, inclusive, de dar uma nova esperança de vida a pessoas que dela
se viam excluídas de um modo geral:
Aí quando eu soube do projeto em 2011, eu vim frequentar o
projeto, onde eu conheci outras pessoas além daquela área
chata de fisioterapia, era aquele assunto limitado.... “Ah, Tu usa
o quê pra cateterismo, pra sua sonda de alívio?”. Era uma
conversa muito básica sobre a limitação e o que era feito para
melhorar nossa limitação, e era só experiência de uma pessoa
pra outra, conversando. E aqui no projeto a gente fica mais à
vontade, a gente pode conversar sobre outros assuntos, sobre
lazer, diversão... A gente marcou pra sair, foi pra cinema, pra
teatro, a galera marca pra sair, tem evento de carnaval com o
pessoal, combinei aqui... E o projeto dá essa amplitude pra gente
conhecer várias pessoas com várias expectativas não só de
tratamento... É melhorar a vida, como a diversão e o lazer.
(ENTREVISTADO 6)
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Mesmo tendo psicólogo, mesmo tendo ajuda de psicólogo em
grupo, você não consegue ultrapassar tudo, faltava algo mais
pra eu ficar mais feliz, pra eu ter mais liberdade, pra eu me sentir
mais vivo, por exemplo... Aí eu conheci o projeto, que me abriu
os horizontes e me preencheu por completo... (ENTREVISTADO
12)
Eu achava que “tava” tudo perdido pra mim, que eu não ia ter
estudo, eu fiquei totalmente paradoe… Quando eu conheci o
projeto, pude vir na praia, foi quando eu também voltei a estudar
e “tô” cursando Administração, né? Isso faz dois anos… Após o
projeto, me deu essa iniciativa de “tá” buscando meu futuro, eu
achava que não ia ter futuro... (ENTREVISTADO 4)
Eu consegui [por meio do projeto] conhecer, entre aspas, a praia
depois da minha vida de deficiente físico. Eu estava com 32 anos
na época do meu acidente e vim à praia com 37, cinco anos
após. E eu conheci depois várias atividades, foi o banho
assistido, o vôlei sentado, a peteca, brincando com a galera aqui.
(ENTREVISTADO 8)

A acessibilidade capacita o CCD a jogar vôlei, a fazer stand up paddle, a
entrar no mar. Tudo isso lhes parece (e é) muito bom, mas as falas dos
entrevistados fazem pensar que, para eles, o projeto poderia ser voltado para
qualquer atividade (andar a cavalo, por exemplo), desde que garantisse
acessibilidade, desde que o serviço fosse formatado pensando em um CCD.
Seria algo análogo às paraolimpíadas, onde os mais diversos esportes são
formatados para acomodar CCDs, pensando em suas limitações e oferecendo
formas de essas serem contornadas (caso da bicicleta adaptada para o ciclista
paraplégico).
Em outras palavras, pode-se até mesmo imaginar que o que realmente
importa não seja a praia em si, mas o resgate da acessibilidade. Como se viu
em um dos depoimentos, há CCDs frequentadores do projeto que, antes de se
tornarem deficientes, não apresentavam nenhuma predileção especial em
frequentar praias e concebê-las como espaço de lazer, algo que passou a ser
importante para eles pelo simples fato de, agora, isso lhes ser acessível.
6.1.2. Consequências
As consequências dominantes na pesquisa foram de quatro ordens, com
uma a cinco menções cada:
a) Superação (uma menção). De acordo com os depoimentos, significa
êxito em transpor as barreiras impostas pela mobilidade reduzida. Pode ser vista
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como uma grande conquista, muito superior ao banho de mar ou à prática de um
esporte praiano que o projeto provê ao CCD. O que de fato as entrevistas e a
ONP indicaram foi que, para os CCDs ali presentes, o projeto significa
ultrapassar limites e descrença gerada pela sua limitação. Superar significa
realizar ações impensadas devido à falta de mobilidade, significa buscar forças
e não medir esforços para governar sua própria vida:
Me vencer é vencer as dificuldades, vencer minhas limitações...
Pela tua própria força, pela tua garra, pela tua determinação, se
não você fica parado, estagnado, dependendo de alguém...
Você não pode pautar a sua vida e ficar dependendo de
ninguém. (ENTREVISTADO 11)
Porque eu tenho potencial de superação, de autosuperação.
Tem que superar, cara, a vida continua, eu não posso parar
minha vida. Vou parar de viver, vou parar de viver as coisas
boas? Olha só as coisas boas que tem nessa praia! Há motivo
de eu ficar triste cara? (risos) “Tô” com meus amigos, que eu
gosto, já ri, já curti, é bom. (ENTREVISTADO 6)
É importante porque mostra que consegui superar minhas
limitações e passar por cima de obstáculos que pessoas sem
essas necessidades têm... Entendeu? (ENTREVISTADO 3)

b) Resgate da condição humana (quatro menções). De acordo com os
depoimentos, significa retomada de controle sobre ações realizadas antes de ter
afetada sua mobilidade. Entendida como um resgate de vida, voltar a existir
enquanto ser humano, voltar a realizar ações anteriores às implicações da
limitação, e não mais ser algo amorfo, excluído, sem valor para a sociedade e
sem os direitos básicos de qualquer cidadão:
Aí eu me aposentei por invalidez... Faltava algo mais pra eu
preencher o meu tempo, pra eu não ficar o tempo todo em casa...
Então no projeto, com todo auxílio que a gente tem, consegui ter
uma alegria, poder me divertir, conhecer pessoas deficientes
melhores e piores... Fui reconhecido como deficiente, como
gente. (ENTREVISTADO 7)
Eu me sinto vivo aqui... Me sinto gente entendeu? Posso fazer
as coisas como qualquer pessoa... Coisas que, se não fosse o
projeto, não conseguiria... Aqui eu sou igual a todo mundo...
Minhas limitações não me impedem de fazer nada aqui, pela
ajuda que tenho (ENTREVISTADO 12).
É muito importante [frequentar o projeto] porque, pra mim, a vida
tinha terminado. Foi muito difícil receber a notícia, ainda mais pra
mim que era uma pessoa ativa, participava de tudo, achei que
não ia conseguir fazer mais nada, ficar preso em uma cama.
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Depois, quando conheci isso tudo [ofertas de acessibilidade pelo
projeto] parei de pensar assim... Pensei positivo, recuperei a
alegria de viver, voltei a ser gente, a ser pai, marido.
(ENTREVISTADO 3).

c) Convivência (quatro menções). De acordo com os depoimentos,
significa interação harmoniosa com grupo social que reflete a mesma realidade
de mobilidade, fortalecendo os laços afetivos, tendo relacionamento presencial
com outros. Nas falas dos entrevistados transpirou quão importante era poder
estar naquele meio de iguais, vivenciando um intercâmbio social. Ficou claro que
esse fenômeno resgatava o sentido da vida, além de conseguir minorar as
limitações que a condição física deficiente impunha – a qual não raro levava à
reclusão social, frequentemente responsável por depressões:
Pô, muito bom, muito bom [estar no projeto]. Principalmente pro
lado psicológico, né? “Cê” vem aqui, conversa... Porque tem
muitos companheiros - que não é o meu caso, né (risos) - tem
muitos companheiros que às vezes ficam depressivos... Aí vem
pra cá, a gente troca ideia, um brinca com o outro, tem os
voluntários aqui que são show de bola... Muito bom esse projeto
[...] (ENTREVISTADO 1)
A gente marcou pra sair, foi pra cinema, pra teatro, a galera
marca pra sair, tem evento de carnaval com o pessoal que
combinei aqui... E o projeto dá essa amplitude pra gente
conhecer várias pessoas com várias expectativas, não só de
tratamento... [Serve para] melhorar a vida, como a diversão e o
lazer. (ENTREVISTADO 2)
Tem amigo aqui, pô... Gente bonita... A gente sai da monotonia.
(ENTREVISTADO 7)

d) Vivência (cinco menções). De acordo com os depoimentos, significa os
benefícios psicológicos que vêm a reboque da prática de atividades cujo acesso
é facilitado aos CCDs, e que se tornam capazes de serem experimentadas. Fica
nítida a necessidade dos CCDs de quebrarem a maior barreira após se tornarem
conscientes da limitação de mobilidade: a tendência ao desânimo e à depressão.
E, em sua maior parte, essa transposição é realizada através de estímulo por
parte de pessoas que apresentam deficiências similares. O sentido de vida é
resgatado para o CCD, que aprende o novo caminho a ser percorrido:
Esse projeto aqui é uma integração, né, cara? Às vezes, quando
você perde um membro, passa a ser portador de deficiência
física, você, querendo ou não, você se exclui, você se exclui…
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Aí você tem que
(ENTREVISTADO 1)

mudar

isso

de

dentro

de

você.

[Frequentar o projeto] É bom, né, é um incentivo, né? É um
incentivo, porque é… A minha linha de pensamento, é… Eu
participo de grupos também lá no INTO [Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia], né? A gente tem grupos lá, né? Lá,
[cada um] com sua experiência, a gente vai um incentivando o
outro... Se tiver o cara “pra baixo”, a gente incentiva, a gente
convida pra vir ao esporte... Porque às vezes o cara só fica
dentro de casa, aí acaba ficando sedentário, gordo, aí daqui a
pouco “tá” cheio de não sei o quê [referindo-se a doenças]... Aí
deixa de viver porque perdeu um membro... E a nossa vida grava só essa palavra porque é muito importante - a nossa vida
não se resume só num pedaço de... De um membro… É muito
mais. (ENTREVISTADO 8)
É muito importante [estar no projeto], muito importante porque
pra mim a vida tinha terminado... Eu nunca pensei: eu numa
cadeira de rodas? Nunca pensei que um dia eu estaria limitado,
né? [...] Eu vejo cada dia mais que vou conhecendo essa
acessibilidade que vem surgindo aí na… Na sociedade, me
sentindo em todos os eventos. [...] Eu venho podendo acreditar
mais no futuro, tendo uma autoestima bem legal.
(ENTREVISTADO 4)

6.1.3 Valores
Dois foram os valores pessoais das cadeias de percepção dominantes
verificadas na pesquisa: felicidade e liberdade.
A liberdade, de acordo com os depoimentos, significa o livramento das
limitações, a realização de ações sem preocupações com a mobilidade.
A importância com que este valor é destacado em palavras, durante a
pesquisa de laddering, e em ações e gestos na ONP, ressalta a grande aspiração
dos CCDs: poderem realizar suas atividades sem se preocupar com as
condições adversas de mobilidade limitada, das quais ele passa a tomar
consciência à medida que internaliza sua nova condição e se vê obrigado a
incorporar, ao seu dia a dia, acessórios que se tornaram indispensáveis: cadeira
de rodas, muletas, camas especiais, além de aspectos estruturais diferenciados.
Por isso, quando o CCD consegue – nem que seja por alguns instantes realizar ações sem se preocupar com estes acessórios ou, até mesmo, ações
que até então lhe tinham sido apresentadas como não mais possíveis, isso
significa uma libertação, uma volta à sua condição anterior à deficiência:
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[Estar no projeto] É um encontro com a normalidade, a vida
normal. Antes da lesão eu tinha acesso a isso tudo, né? E após
a lesão, né, com as barreiras arquitetônicas, não tem como
usufruir desses espaços de lazer... E o projeto veio atender
justamente essa dificuldade de poder. [É muito bom] A pessoa
cadeirante, no meu caso, usufruir desse espaço de lazer numa
forma adaptada. (ENTREVISTADO 3)
[Estar no projeto] Me traz uma sensação de liberdade, de poder
fazer tudo que eu fazia antes de ter a necessidade de
acessibilidade... Entrar no mar, que é difícil nestas condições, e
ver tanta gente tendo a mesma necessidade e se superando...
(ENTREVISTADO 5)
Pra mim é assim... Me dá um pouco mais de liberdade. Eu
costumo ir pra outras praias, vou muito pra Costa Verde...
Mangaratiba, Angra dos Reis, Muriqui... Mas [para me auxiliar]
sempre levo alguém, ou meus filhos ou colegas deles... Pra que
eu possa entrar no mar... E aqui não... Aqui tem um pessoal aqui
[a equipe técnica]... Então vem só eu e minha esposa... Me sinto
um pouco mais livre. (ENTREVISTADO 10)

O segundo valor destacado foi a felicidade, definida, de acordo com os
depoimentos, como o estado de uma consciência plenamente satisfeita, ou o
resultado de uma alegria ou satisfação extrema, ao experimentar situações de
acessibilidade com um grupo homogêneo.
O alcance desse valor parece guardar analogia com a conquista de vitória
em uma competição, iniciada quando o CCD é informado sobre sua lesão e
sobre a consequente necessidade de auxílio para deslocamento, seguida pelo
(duro) enfrentamento das barreiras (tanto psicológicas como arquitetônicas) que
lhe são impostas, e dos eventuais momentos constrangedores de discriminação
que se colocam no seu dia a dia.
Assim, quando o CCD conquista a vitória ao conseguir ultrapassar essas
adversidades, há um afloramento desse valor, e o preenchimento da lacuna que
lhe fora retirada no momento da constatação da lesão:
Pra mim foi uma conquista eu voltar pra água, era surfista e não
tinha voltado pra água depois do acidente... O projeto me
proporcionou isso... Essa felicidade.... Conhecer essas pessoas,
que viraram meus amigos... (ENTREVISTADO 5)
Felicidade, [é ser] ser igual a você... Não ser diferente porque
preciso de ajuda pra subir ou descer... Sou pessoa como todo
mundo, só quero ter as mesmas oportunidades e o mesmo
tratamento. (ENTREVISTADO 11)
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Eu tenho um sentimento de felicidade quando participo do
projeto... Participo das atividades, de tudo, entendeu? É muito
sinistro14 isso aqui! (ENTREVISTADO 7)

6.2 RESPOSTA À QUESTÃO-PROBLEMA
A pesquisa dessa dissertação trouxe, como resposta à primeira parte da
questão-problema, que os valores pessoais dos CCDs que motivam sua
participação no projeto Praia para Todos são a felicidade e a liberdade.
Para verificar qual a interseção desses valores com os estímulos
oferecidos pelos prestadores para que esse cliente exerça papel de coprodutor
do serviço – ou seja, para responder à segunda parte da questão-problema será seguido o seguinte desenvolvimento de raciocínio, à luz dos achados da
ONP e do referencial teórico:
a) resgate dos estímulos que foram identificados;
b) indícios da reação dos CCDs a esses estímulos;
c) ações dos CCDs identificadas como coprodução do serviço;
d) derivação da cocriação de valor a partir dessa coprodução; e
e) verificação da interseção dessa cocriação de valor com os valores
pessoais identificados.
No que tange aos estímulos que foram identificados na pesquisa, levandose em conta a tipologia de estratégias de priming desenvolvida por Ford (2014)
(ver Quadro 1), foram verificadas situações durante a ONP relativas a diversos
estímulos sensoriais:


Audição: durante as práticas do vôlei e do banho de mar, os membros
da equipe técnica do projeto se esforçam em incentivar os CCDs. No
primeiro caso, agem como torcedores que vibram, e, no segundo
caso, estimulam a interação dos CCDs no contato com a água por
meio de diversas verbalizações que remetem ao prazer daquele
momento (“Hoje a água está numa temperatura ótima”) ou que
buscam criar ambiente de alegria (“Olha a onda!”, “Olha o capote15!)”.

14
15

Na gíria carioca, “sinistro” é sinônimo de incrível, fora do normal.
“Capote” significa estar dentro da onda quando ela quebra.
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Visão: durante o deslocamento da cadeira anfíbia para o banho de
mar, a “corrida” executada pela equipe do projeto implica estímulo
visual ao CCD, com a aproximação da água numa velocidade que ele
se acostumou a esquecer, reforçando sua sensação e sua
experiência.



Paladar: ao extremo, CCDs que nunca haviam conhecido o mar são
estimulados, pelos membros da equipe, a provar água para constatar
a salinidade do mar.



Toque: o deslocamento rápido (simulando uma corrida para o mar) na
cadeira anfíbia entre o complexo de tendas e a água, assim como o
auxílio no ato do contato com a água no caso dos CCDs que não
conseguem fazê-lo por si só, são ações que buscam promover
estímulos de contato com o corpo dos CCDs. O objetivo é capacitálos, no primeiro caso, a sentir o contato do vento com a parte do corpo
provida de sensibilidade de forma a criar uma sensação de corrida
para o mar; no segundo caso, ocorre interação com o mar, criando
sensação de entrada na água.

Passando-se aos indícios da reação dos CCDs a cada um desses quatro
estímulos, o que se verificou foi:


Audição: durante as partidas de vôlei sentado, a vibração da “torcida”
desempenhava seu papel (como em qualquer jogo) de criar um
ambiente animado e estimulante. Isso provavelmente influenciava no
envolvimento dos CCDs com aquela atividade, muito embora eles
parecessem deixar esses ruídos em segundo plano (de novo, como
em qualquer jogo) conforme se concentravam nos lances. A cada
ponto marcado havia plena comemoração do time – e da torcida – aí
sim numa clara manifestação de alegria de num ambiente clássico da
prática de um esporte. Já no momento do banho de mar, em sua
maioria a verbalização misturava incentivo e alerta, porque
geralmente eram do tipo “olha a onda”: não só soava como aviso para
o choque da água que estava por vir (lembrando que os CCDs são
posicionados de costas para o mar) como também se inseria na
construção da experiência do banho de mar (ser envolvido pela água
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salgada, “não poder evitar” esse contato prazeroso). Nesse momento,
normalmente se notava certa apreensão no semblante do CCD, já que
ele não tinha noção da extensão que teria esse choque da água, mas
logo em seguida, os componentes da equipe comemoravam a
experiência bem sucedida com exclamações do tipo “U-hu!”,
claramente buscando reforçar a alegria daquele momento, que se
tornava visível no rosto do CCD.


Paladar: aos CCDs que nunca haviam estado no mar e que aceitavam
a sugestão, a equipe do projeto convidava para provarem a salinidade
da água, o que resultava em uma reação, em primeiro momento, ruim
em relação ao gosto amargo do sal, depois de descontração pela
experiência vivida.



Toque, simultaneamente à visão: durante o deslocamento na cadeira
anfíbia entre o complexo e o mar (simulando uma corrida e buscando
a sensação do vento contra o corpo), as reações eram sorrisos,
alguns fechavam os olhos para sentir o vento, outros gritavam para
irem mais depressa. Já em relação à interação com a água do mar,
as reações eram falar sobre a temperatura da água, esboçar sorrisos,
e alguns pedidos para ali ficar sem o auxílio da cadeira (boiando
somente com o auxílio das mãos do pessoal da equipe do projeto)
para que o corpo pudesse ficar totalmente em contato com a água.

No caso das ações dos CCDs que pudessem ser identificadas como
coprodução do serviço, a análise se faz a partir do conceito de priming: ao se
verem em contexto situacional de vivência/convivência que lhes resgata a
condição humana e que os faz se sentirem felizes e libertos, esses clientes
assumiriam “atitudes, ações e comportamentos relacionados a esses estímulos”
(GALVÃO; LUCENA, PRADO, 2016, p. 19), vindo, então, a colaborar na
coprodução.
Vários são os casos que podem ser resgatados a partir do exposto acima.
Por exemplo, ao perguntarem aos membros da equipe do projeto qual a
sensação de estar submerso ou ao manifestarem o desejo (impossível) de
“pegarem jacaré”, os CCDs levaram a que esses membros passassem a
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executar essas ações, numa tentativa de conseguirem transferir, aos CCDs,
sensações que minorem a frustração desses últimos.
Um segundo caso de coprodução remete a quando o CCD, por qualquer
motivo, não pode ser levado dentro da água do mar, mas não abre mão do lazer
praiano. Essa situação originou um “meio termo” de usufruição da experiência,
com os membros da equipe do projeto utilizando as mãos e até mesmo baldes
para molhar o corpo dos CCDs que ficavam apenas na beira do mar.
Outro caso de coprodução – esse muito evidente – são os gritos de “mais
rápido, mais rápido!” por parte dos CCDs quando a cadeira anfíbia é levada ao
mar. Essa manifestação não só estimula a equipe do projeto a participar da
experiência, como lhe dá a exata medida da contribuição dessa ação à
experiência do CCD ao ser levado ao mar.
Um quarto caso de coprodução – já relatado no capítulo anterior – tem a
ver com as sugestões “técnicas” que os CCDs já tenham feito ao projeto de uma
forma geral, para melhorarem sua experiência: o uso de material nas tendas que
mantenha o ambiente mais fresco, o horário da prática do vôlei sentado, a oferta
de novas atividades possíveis aos CCDs tais como o stand up paddle, e até
mesmo sugestões de atividades que transcendam o ambiente praiano (caso do
handbike).
À luz dessa coprodução, é possível identificar a cocriação de valor entre
as partes durante a prestação-execução desse serviço, lembrando que “(...)
cocriação de valor é uma situação [contexto] em que o fornecedor consegue
influenciar diretamente o processo de criação de valor dos clientes através do
diálogo e da interação direta com clientes” (MORAIS; SANTOS, 2015, p. 228).
Por exemplo, as brincadeiras e a descontração, quando os CCDs são
expostos aos estímulos visuais, produzem clima de alegria e de envolvimento,
que contagia os elementos da equipe do projeto. Foi evidenciado que, no caso
do banho de mar (mergulhos, “pegar jacaré”, molhar gentilmente aqueles CCDs
que são incapazes de fazê-lo por si mesmos) e do jogo de vôlei sentado (torcida),
isso leva esses profissionais a transcenderem as ações de mera prestação do
serviço básico.
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Outro exemplo é aquele derivado do sentido do toque, quando ocorre a
simulação de corrida para o mar na cadeira anfíbia. A reação dos CCDs de
fechar os olhos para sentir o vento contra o rosto durante a corrida lhes dá –
conforme já relatado - a sensação de poder correr livre de suas limitações. Seus
sorrisos e gritos de descontração traduzem uma evidente sensação de
felicidade.
Ou seja, pode-se argumentar que ocorre uma transcendência da
“funcionalidade” do banho de mar enquanto um mero serviço, para um evento
que proporciona extenso benefício intangível ao cliente, naquilo que implica
avaliação e retribuição de valor ao serviço consumido (MORAIS; SANTOS,
2015).
Como passo final para se chegar à resposta à segunda parte da questãoproblema dessa dissertação, pode-se dizer que a interseção dessa cocriação de
valor com os valores pessoais identificados felicidade e liberdade existiu nas
diversas ocasiões relatadas nas quais os membros da equipe do projeto
extrapolam os aspectos “técnicos” da prestação do serviço, invariavelmente
desencadeando reações de descontração e brincadeiras entre as partes.
Paralelamente, é importante ressaltar que a felicidade também estava
sempre presente pelo lado dos prestadores do serviço, como que
retroalimentando o mesmo sentimento da parte dos clientes, e evidenciando o
papel relevante dos membros do projeto para que a cocriação de valor seja uma
via de duas mãos (GRÖNROOS; RAVALD, 2011).
O semblante – de todos, tanto cliente como prestador - era de felicidade
quando o CCD se via no mar interagindo com a equipe ou jogando vôlei e
ouvindo a torcida. Era de liberdade (por parte do CCD, ao fechar os olhos
buscando o momento) e de felicidade (por parte do CCD e dos membros da
equipe do projeto) quando da “corrida” da cadeira anfíbia para o mar, momento
em que reações como sorrisos e gritos de animação parecem refletir perfeita
interação entre ambas as partes num instante prazeroso e de comunhão de
sentimentos.

118

Outro momento similar ocorre quando o CCD prefere exercer a opção
oferecida pela equipe do projeto, de, com a ajuda dessa última, boiar no mar sem
o auxílio da cadeira anfíbia, deixando seu corpo totalmente liberado para o toque
com o mar. Pode-se interpretar essa oferta como um máximo de libertação, já
que, nem que apenas por alguns minutos, o CCD se vê livre de suas limitações,
liberto de qualquer aparato do qual ele necessite para sua locomoção.
6.3 ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS
Tendo-se respondido à questão-problema dessa dissertação, por
corolário seu objetivo principal foi atingido. Quanto aos objetivos intermediários,
também se considera que foram alcançados:
1) Os elementos que compõem as dimensões de valor - atributos,
consequências e valores pessoais – dos CCDs quando da usufruição de serviços
foram identificados na seção 5.2 dessa dissertação;
2) O entendimento sobre a característica de simultaneidade na prestação
e no consumo de serviços especificamente no que diz respeito à coprodução por
parte do cliente consta na seção 2.2 dessa dissertação;
3) A explicação sobre o que é o projeto Praia para Todos encontra-se no
Capítulo 4 dessa dissertação; e
4) A apresentação das relações dos atributos e dos benefícios do projeto
Praia para Todos com os valores dos CCDs foi desenvolvida na seção 5.1 dessa
dissertação.
6.4 RESPOSTAS ÀS SUPOSIÇÕES
O pertencimento social não se configurou como um valor terminal a ser
alcançado pelos CCDs que frequentam o projeto Praia para Todos, não se tendo
feito presente no MHV. Portanto, a primeira suposição não foi confirmada, muito
embora se possa imaginar que esse valor tenha permanecido subjacente ao
raciocínio dos entrevistados, se for considerado que o pertencimento estaria
contido na consequência psicossocial resgate da condição humana.
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Quanto à segunda suposição, ela foi confirmada, tendo havido farta
evidência, exposta anteriormente no presente capítulo, de que os membros da
equipe do projeto que atuam na interface direta com os CCDs durante a
usufruição na praia – os profissionais remunerados, os estagiários e os
voluntários - adotam estímulos cognitivos e emocionais ligados diversos sentidos
humanos, que convergem com os valores identificados e que influenciam
positivamente seus clientes no desempenho do papel de coprodutor do serviço
6.5 CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS
O projeto Praia para Todos transcende um mero projeto inclusivo aos
olhos de seus frequentadores. A passarela sobre a areia, a cadeira anfíbia, os
membros do projeto garantem acessibilidade a esse lugar público, que se
transforma em um ponto de encontro para interação social entre pessoas com
mobilidade reduzida.
O projeto tornou-se local de interação, de amizade, de resgate da
condição humana, de libertação por meio da superação de limitações físicas, e
de alcance da felicidade. Ali as pessoas se ajudam, se incluem, renascem.
Esses fenômenos se concretizam, por sua vez, a partir da coprodução
entre clientes e provedores do serviço. Além de realizarem as atividades, os
membros da equipe do projeto transcendem seus papeis. Eles se tornam os
grandes responsáveis por garantir o ambiente de interação que permite que os
CCDs possam transpor suas limitações físicas e, com grande carga emocional,
viver uma experiência potencializada por sua dependência física.
Esse fenômeno reverte na cocriação de valor, benéfica para ambas as
partes e que se retroalimenta a cada instante:
(...) há diferentes formas de um sujeito se envolver com o
estímulo e muitas vezes a profundidade desse
envolvimento pode ser decisiva na força com que as
características expostas irão de fato influenciar as ações
subsequentes desejadas. [...] Outra possível variante na
maneira como a exposição de um estímulo influenciará
ações subsequentes é a intensidade dessa exposição.
Então são analisados aspectos como o tempo que a
pessoa fica exposta ao estímulo e principalmente
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a profundidade da interação com o mesmo (GALVÃO;
LUCENA; PRADO, 2016, p. 21).
A contribuição teórica trazida por essa pesquisa reside no conhecimento
que ela adiciona ao (reduzido) manancial de estudos acadêmicos brasileiros
sobre CCDs, reforçado pelo fato de fazê-lo sob o ponto de vista da coprodução
e da cocriação, construtos relevantes na literatura de Administração de
Empresas.
Em termos da contribuição gerencial, algumas sugestões se colocam,
sempre baseadas nas iniciativas que podem gravitar à volta do Praia para Todos,
e que contribuam para atender necessidades dos CCDs anteriores e posteriores
ao seu comparecimento à praia. Isso porque aqui parece haver uma real
oportunidade de se fazerem negócios, considerando que os clientes deficientes
físicos do projeto Praia para Todos podem ser vistos como diferenciados em
relação a seus congêneres, por já se terem mostrado dispostos a se envolver
em uma atividade social diferente das (poucas) tradicionalmente oferecidas a
pessoas com deficiência.
Assim, empresas de transporte poderiam propor parceria com o Instituto
Novo Ser de forma a oferecer, aos CCDs, facilitação ao seu deslocamento à
praia e na volta aos domicílios. Da mesma forma, restaurantes localizados no
entorno dos locais do projeto poderiam, também, oferecer descontos – não só
aos CCDs como também aos membros da equipe do projeto – para que esses,
ao deixarem a praia (normalmente ao início da tarde), para lá se dirigissem para
almoçarem.
Tendo em vista que as atividades esportivas permeiam toda a execução
do projeto, lojas dedicadas ao comércio de produtos esportivos também
poderiam realizar parcerias com o Instituto Novo Ser e expandirem sua
disponibilização de produtos adequados a esportes adaptados.
Por seu turno, considerando-se a expertise que a equipe do projeto –
principalmente os profissionais - demonstra no trato com as pessoas com
deficiência física, o Instituto Novo Ser poderia atuar como intermediário entre
essas pessoas e outros agentes da sociedade que desejassem absorver essa
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experiência para o aprimoramento de serviços a serem prestados especialmente
a CCDs.
Finalmente, a descoberta de que a liberdade e a felicidade são os dois
valores pessoais relevantes para os CCDs que frequentam o projeto poderia ser
utilizada na confecção de campanhas de divulgação dessa iniciativa por parte do
Instituto Novo Ser, onde imagens evocariam esses dois elementos.
No que diz respeito a sugestões para futuros estudos, uma primeira
proposta deriva de um dos resultados trazidos pela pesquisa: o fato de o
pertencimento social não ter despontado enquanto valor dentre os CCDs
entrevistados.
De fato, conforme já indicado, por mais que esse pertencimento possa
estar subjacente à consequência psicossocial resgate da condição humana, é
legítimo questionar por que ele não chegou a se constituir como um valor
terminal dos entrevistados. Afinal, o pertencimento é um dos valores da LOV (ver
Quadro 8), e pareceria lógico imaginar que, dados todos os benefícios trazidos
pelo projeto a essas pessoas, elas sentiriam um resgate de sua condição
inclusiva na sociedade.
É possível que essa ausência se deva ao fato de o comportamento dos
CCDs ter sido pesquisado em uma atividade de lazer, lúdica. Portanto, naquele
momento, esses sujeitos estariam preocupados tão somente com o
aproveitamento daquele momento de prazer, sem atinarem a significados não
diretamente relacionados a essa usufruição.
Mas futuras pesquisas poderiam investigar até que ponto, ao decidirem
usufruir das atividades oferecidas pelo projeto Praia para Todos, o que de fato
os CCDs buscam é “tão somente” a fuga de suas limitações, o que lhes traz
liberdade e felicidade. Pertencimento social, na concepção deles, estaria muito
além de um “simples” acesso ao lazer praiano; ou, numa perspectiva mais cruel,
esse pertencimento poderia até mesmo ser encarado como impossível, se o
CCD entende que sua condição carrega uma significação inevitável e
irreversivelmente excludente na sociedade.
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Da mesma forma, estudos que se sigam a este podem investigar
especificamente se o pertencimento social enquanto valor junto a CCDs estaria
presente em ambientes diversos daqueles ligados a atividades de lazer.
Estudos comparativos com o atual poderiam ser executados com foco em
projetos semelhantes ao Praia para Todos em outras regiões, e com foco na
investigação dos valores pessoais de CCDs em projetos não dedicados ao lazer
praiano. O mesmo tipo de investigação poderia ser executado com público
feminino, assim como segmentado por perfil de deficiência. Finalmente seria
interessante pesquisar quais fatores influenciam CCDs que conheçam mas não
frequentem o projeto a se manterem desta forma.
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Fonte: Elaboração própria.
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Fonte: Elaboração própria.
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Fonte: FERNANDES (2016).

160
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Figura 26-A – Tenda de armazenagem.
Fonte: Elaboração própria.
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Fonte: Elaboração própria.
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Fonte: FERNANDES (2016).
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Fonte: FERNANDES (2016).
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Figura 34-A – Banho de mar com uso da cadeira anfíbia.
Fonte: Elaboração própria.

Figura 35-A – Organização para som.
Fonte: Elaboração própria.
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Figura 36-A – Carretinha de transporte da estrutura do projeto.
Fonte: Elaboração própria.

Figura 37-A – Transferência da cadeira de rodas para a cadeira anfíbia.
Fonte: Elaboração própria.
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Figura 38-A – Deslocamento para água.
Fonte: Elaboração própria.
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Fonte: Elaboração própria.
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Figura 40-A – Ciclismo adaptado.
Fonte: FERNANDES (2016).
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Fonte: Elaboração própria.
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Figura 42-A – Tendas de lona da edição 2013-14 em Copacabana
Fonte: Praia para Todos (2016)

