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Apresentação Comercial



QUEM SOMOS

Sonha ajudar milhares de pessoas com deficiência 
como ele a comprarem com mais dignidade e 
liberdade.

Cego, líder do movimento Bengala Verde Brasil e 
fundador da Startup Inclue.

13 anos de experiência profissional em empresas líderes 
em seus segmentos e, em todos os anos, atuando na 
área comercial de uma multinacional.

É formado em Comunicação Social pela FAAP.

É motivado a ser relevante às pessoas que mais 
precisam de apoio.

Tem 14 anos de experiência no mercado digital, desde 
programação, design, análise de sistemas, arquitetura 
da informação e gestão de marketing estratégico. É 
fundador da Startup Inclue.

Recebeu 12 prêmios relacionados à inovação da FIESP, 
SENAI, SEBRAE, IBM, USP, SENAC, 99jobs, EOS.IO, Olhar 
Digital, Mackenzie, Vozes do Empreendedorismo Social, 
Museu do Amanhã...

Membro FIESP durante 5 anos, mentorando startups
e organizando eventos de inovação.

Diagnosticado com Síndrome de Asperger (TEA leve) 
com Altas Habilidades. Tem hiperfoco em escrita.

Rodrigo Gabriel Piris

Sonny Pólito

CEO - Gestão

CCO - Comunicação



PREMIAÇÕES

QUEM ACREDITA

IMPRENSA



MISSÃO
Tornar inclusiva a experiência de consumo para perfis de pessoas que geralmente 
sofrem com péssimo atendimento.

VISÃO
Sermos através do percebidos internacionalmente como protagonistas no ESG 
desenvolvimento da das instituições, empresas e da responsabilidade aos clientes 
sociedade por meio da inclusão no consumo de produtos e serviços.

VALORES

Diversidade & Inclusão: todos os perfis de pessoas devem ser respeitados igualitariamente. 
Somos todos igualmente diferentes e importantes em diferentes contextos e lugares.

Resiliência: o tropeçar e o levantar fazem parte da evolução. 

Transcendência: se a dor pode ser usada para nos tornar melhores, por que não explorar 
as melhores oportunidades que ela pode gerar?

Capacitação: se alguém faz podemos fazer melhor: com mais curiosidade, inteligência, 
estratégia, tecnologias e força de vontade.

Inovação: se queremos resultados melhores, por que fazer igual?

Ambição: se alcançar poucas pessoas ou muitas só é questão de estratégia e organização, 
queremos alcançar o máximo possível.

O que guia nosso planejamento estratégico, prioridades e escolhas?



POR QUE NÓS?

Somos Pessoas com Deficiências. Sentimos a dor do péssimo atendimento na pele e 
pensamos diferente!

Temos ampla experiência em comunicação, tecnologia e inovação, comprovada por vários 
projetos e prêmios.

Somos engajados com causas sociais e econômicas.

Somos reconhecidos pela sociedade como pioneiros.

Temos como uma solução aprovação do varejo, da imprensa e dos consumidores 
relevante.

Pensamos grande, pensamos ESG. Nosso propósito é nos tornar referência mundial na 
implantação da inclusão no varejo.



FATOS SOBRE O PÚBLICO ATENDIDO

As pessoas com deficiência pelo mundo detêm uma renda em torno de 
US$ 8 trilhões, o que representa um potencial significativo de compras. 

(Estudo The Accessbility Advantage, produzido pela consultoria 
Accenture)

1 em cada 7 pessoas

tem alguma deficiência.

Mundialmente 
mais de

1 bilhão
de pessoas vive 
com alguma
deficiência.

34%
da população
mundial terá + de

60 anos
até 2050

A tendência mundial é o envelhecimento da população, mostrando que 
cada vez mais a inclusão será um tema mais promovido e defendido, 
colocando em evidência as necessidades da Responsabilidade Ao 

Cliente do ESG.

o número de idosos 
irá ultrapassar a 
quantidade de 
jovens!



PROBLEMÁTICAS DO VAREJO

... tem dificuldade 
para ganhar 

relevância, atrair e 
fidelizar clientes em 

um mercado 
altamente 

competitivo.

... atende o público 
com necessidades 

específicas no 
improviso e não o 
enxerga como um 
mercado lucrativo.

... desconhece as 
necessidades e 

desejos dos clientes 
pessoas com 
deficiência.

Quais são os problemas do varejo que a Inclue se propõe resolver?

O Varejo ...

Todos precisaremos um dia de apoio
para realizarmos nossas compras mais básicas.



SERVIÇOS

SISTEMA DE 
AVALIAÇÃO

DE ATENDIMENTO

ACOMPANHAMENTO
DE DESEMPENHO

Treinamos os atendentes da loja aplicativo de  através do nosso EAD, fornecemos um 
agendamento atendimento personalizado para que seus clientes recebam um , permitimos que 
eles dêem  e geramos feedbacks sobre a qualidade do atendimento inteligência sobre os 
resultados.

Conectamos  a pessoas com deficiência e idosos
marcas através de experiências de consumo 

incríveis!

SOLUÇÃO

TREINAMENTO 
DE ATENDIMENTO
VIA EAD SOBRE 

INCLUSÃO

SISTEMA DE 
ATENDIMENTO

PERSONALIZADO



PROPOSIÇÃO DE VALOR

Antecipação à processos legais
No Brasil se está implantando leis que obrigam empresas a fornecerem 
atendimentos acessíveis. Sua marca estará se antecipando às obrigações legais e 
evitando problemas críticos que podem surgir com uma equipe de atendimento 
despreparada.

Mais exposição midiática & reputação
Sua marca poderá receber destaque na imprensa e influencers como uma empresa pioneira 
na inclusão e diversidade. Com sua marca sendo vista como pioneira em acessibilidade, 
fornecendo um atendimento impecável, será natural que clientes e o público sejam fieis a 
ela.

Melhor relacionamento com os clientes
Todos os funcionários de cada loja serão treinados  , permitindo que sejam preparados para
atenderem os clientes com necessidades específicas. Com o aplicativo de atendimento 
personalizado, a loja poderá converter os clientes preferenciais em usuários da Inclue, 
convidando-os a usar a solução para comprarem mais vezes.

Melhor adequação às políticas de ESG
Cada vez mais fundos de investimentos estão priorizando empresas que valorizam as 
políticas de ESG e até mesmo excluindo outras por desrespeitarem a sociedade, seus 
clientes e o meio ambiente. Com a Inclue, criaremos os meios da sua marca ser certificada 
pelo público como uma empresa que valoriza a inclusão e acessibilidade!

Desenvolvimento cultural com foco no cliente
Empresas como a Apple são amadas porque colocam o cliente em primeiro lugar na 
prática. Elas não querem estar acessíveis. Elas simplesmente são acessíveis. A acessibilidade 
está na alma do negócio e dos colaboradores. Ao trabalhar com a Inclue, todos seus 
funcionários de cada loja receberão treinamento e avaliações dos próprios clientes, 
favorecendo uma cultura voltada para a inclusão.

Segurança organizacional e de carreiras
Ao tornar o atendimento inclusivo, sua empresa e os gestores se protegem de problemas 
milionários e de reputação junto à sociedade e à imprensa. Tomadores de decisões poderão 
focar nas prioridades atreladas ao negócio assegurados por uma política adequada de 
responsabilidade ao cliente.

Mais competitividade
Com menos multas, mais vendas, mais estabilidade de gestores e melhor reputação 
aos investidores e com a sociedade sua empresa estará mais apta a competir com seus 
concorrentes.



PARA REFLEXÃO

Quanto custaria para sua marca péssima experiência se uma 
fosse destaque?

Qual é o valor para sua marca
ser amada por seus clientes ao saberem que estará com eles

 de suas vidas?em todos os momentos

* Imagem ilustrativa

* Imagem real



APLICATIVO

DEPOIMENTOS

Nosso aplicativo de agendamento e avaliação foi desenvolvido obedecendo rigorosos critérios de 
acessibilidade para que seus clientes possam agendar suas visitas sem dificuldades. Ele está 
disponível tanto para iOS quanto para Android.

“O atendimento da pessoa que me acompanhou foi . extremamente adequado
Não me infantilizou, me ajudou a encontrar produtos que eu realmente 
desejava e que nem sabia que existiam! Sugeriu opções variadas, além de ter 
paciência para andar o mercado inteiro.” Melina

“ da moça do reciclado à saída do caixa. Quando O atendimento foi impecável 
cheguei o !” Paulaatendente já me esperava no estacionamento

“Poder participar de um projeto de tamanha relevância social e poder trazer 
mais clientes me . Desde o treinamento das pessoas e o deixa muito orgulhoso
desenvolvimento de forma escalável, até a saída do nosso cliente feliz, penso 
que esse seja mais um passo pioneiro dessa empresa. Muito feliz!!!” 
Arthur - Gerente de loja - Grupo Pão de Açucar



PelaInclusão#Juntos

www. .com.brinclue

sonny@inclue.com.br

rodrigo@inclue.com.br
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