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Introdução: Em meados dos anos 70, a Europa sofria com as consequências de uma
grande crise econômica, que acarretou um significativo empobrecimento da população
e, consequentemente, a exclusão de algumas categorias do mercado de trabalho. Essas
categorias excluíam, por exemplo, deficientes físicos, imigrantes e idosos (TEIXEIRA,
2000). Surge, então, pela primeira vez, o termo “exclusão social”. Desse modo, ocorre
o desligamento desses grupos excluídos aos demais integrantes da sociedade,
dificultando o acesso à cultura, ao lazer, à educação, ao trabalho e à dignidade,
conforme relata Teixeira (2005).  Objetivo: Considerando esse cenário, este trabalho
analisou peças publicitárias voltadas a pessoas com deficiência visual, observando se
as estratégias utilizadas contribuem (ou não) para a inclusão do deficiente visual como
consumidor participante.  Metodologia: Os principais critérios para a escolha das
campanhas publicitárias que foram analisadas fora: a inclusão ou não dos deficientes
visuais como consumidores ativos; uso de diferentes recursos para inclusão de
deficientes visuais; materiais disponíveis em ambientes virtuais de fácil acesso; contato
com as marcas e agências que realizaram a produção; além de serem campanhas
pioneiras e mais atuais no mercado. Resultados: Neste trabalho, conforme vimos, os
objetos de investigação foram três campanhas publicitárias direcionadas ao público
com deficiência visual, das marcas Natura, Tim e Fundação Dorina Nowill,
respectivamente.
Também, foi desenvolvido um vídeo, de produção própria, com a proposta de verificar
possíveis dificuldades de uma pessoa com deficiência visual em sua relação com as
marcas discutidas neste trabalho, no que se refere ao processo de compra e à
adequação (ou não) ao público a que se destina. 
A partir das análises feitas, constatou-se a necessidade de se realizarem algumas
mudanças na forma de as marcas se comunicarem com os deficientes visuais. 
Conclusão: Percebeu-se a necessidade de as agências de publicidade buscarem novas
estratégias para a inclusão  desse grande público, tais como melhor utilização e
exploração  de toda a potencialidade das linguagens sonora (primeiridade), visual
(secundidade)  e verbal (terceiridade). 
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