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1. Mercado da Pessoa
 

1.1 A Pessoa com Deficiência
 

Para entendermos quem
entendermos o que é Deficiência
ausência ou a disfunção
intelectual), fisiológica ou
múltipla). Pode ser congênita

Já a expressão “Pessoa
qualquer pessoa que 
observar, especialmente
previstos em lei, que dentro
mais restrita - iremos ver
sob o amparo de uma determinada

 

Símbolo Internacional

Novo Símbolo
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Pessoa com Deficiência 

Deficiência 

quem é a Pessoa com Deficiência, é importante
Deficiência. Deficiência é o termo usado

disfunção de uma estrutura psíquica (deficiência
ou anatômica (deficiência física, visual, auditiva/vocal

congênita (de nascença) ou adquirida. 

essoa com Deficiência” pode ser aplicada 
 vivencie uma deficiência continuamente

especialmente para o nosso caso onde iremos discutir
dentro de contextos legais ela é utilizada 
ver isso mais adiante - e refere-se a pessoas
determinada legislação. 

 
Internacional de Acesso à Pessoa com Deficiência. 

 

 
Símbolo Internacional de Acesso à Pessoa com Deficiência. 

 

importante antes 
usado para definir a 

(deficiência mental ou 
auditiva/vocal e 

 referindo-se a 
continuamente. Deve-se 

discutir benefícios 
 de uma forma 

pessoas que estão 
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As imagens acima representam todas as deficiências e não apenas o deficiente 
que é cadeirante. Estes são os símbolos utilizados pela ONU (Organização das 
Nações Unidas) e pela Liga Internacional da Deficiência (International Disability 
Caucus), que representa cerca de 70 organizações não governamentais 
(ONGs) com atividades relacionadas à Pessoa com Deficiência. Existem até 
manuais de como utilizar estes símbolos. 

Em 2015, um novo símbolo é criado: Uma figura simétrica conectada por 
quatro pontos a um círculo, representando a harmonia entre o ser humano e a 
sociedade, e com os braços abertos, simbolizando a inclusão de pessoas com 
todas as habilidades, em todos os lugares. Batizada de “A Acessibilidade” (The 
Accessibility), a logomarca foi criada pela ONU, para aumentar a consciência 
sobre o universo da pessoa com deficiência. A ideia é usar o símbolo em 
produtos e locais acessíveis. 

O termo “Pessoa com Deficiência” é o termo atualmente utilizado a nível 
mundial por todas as organizações que defendem os seus direitos. Outros 
termos e expressões que podem ser utilizados: 

 Pessoas com Deficiência; 
 Pessoas com Deficiências; 

 PcD. 

Termos e expressões errados e que ainda são comumente usados. Lembre-se 
de nunca utilizá-los: 

 Pessoa com Necessidades Especiais; 
 Pessoa Especial; 
 Pessoa Portadora de Deficiência; 
 Portador de Deficiência; 
 PNE; 

 PPD. 

Veja o vídeo abaixo onde a ex-presidente Dilma é vaiada na 3ª Conferência 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília, por usar a 
expressão “Portador de Deficiência”. Clique na imagem ou acesse o link abaixo 
dela: 
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https://www.youtube.com/watch?v=LPX8Rvg9Nu8 

 

1.2 PcD no Brasil 

 
Segundo o Censo 2010 realizado pelo IBGE, existem no Brasil, cerca de 46 
milhões de PcD. Quase 2 milhões de pessoas a mais do que a população do 
estado de São Paulo inteira, o mais populoso da federação. Esse número ainda 
representa 24% de toda a população brasileira. Além disso, segundo a ONU 
e a OMS, estima-se que mais de 500 pessoas por dia adquirem ou nascem 
com algum tipo deficiência no país. 
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Pessoa com Deficiência no Brasil – Visão Geral - IBGE/Censo 2010. 
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Pessoa com Deficiência no Brasil – Por Idade - IBGE/Censo 2010. 
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Pessoa com Deficiência no Brasil – Por Região - IBGE/Censo 2010. 

 

 

 
Pessoa com Deficiência no Brasil – Por Estado - IBGE/Censo 2010. 
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No estado de São Paulo existem cerca de 10 milhões de PcD. Somente na 
região metropolitana de São Paulo, são mais de 3,5 milhões! 

Apesar de o sistema de saúde ter reduzido a mortalidade infantil e de mães no 
parto nos últimos anos, ainda nascem crianças que desenvolveram deficiência 
durante a gestação, ou ainda o que é pior, passaram a ter a deficiência devido 
a partos mal feitos.Por exemplo, quando o parto “passa da hora”, provocando 
uma falta de oxigenação no cérebro da criança, levando-a a nascer com uma 
paralisia cerebral. A paralisia cerebral é um exemplo de doença ou estado 
permanente (e que não evolui), onde a pessoa pode vir a ter uma ou múltiplas 
deficiências, como a física, mental (ou intelectual) e visual. 

No entanto, a maior incidência de deficiência não é congênita e nem ligadas a 
doenças adquiridas ao longo da vida. As maiores causas de deficiência hoje no 
Brasil são: Acidentes de Trânsito, Violência Urbana e Esportes Radicais. 

 

Esportes Radicais – Um dos grandes responsáveis por deficiências adquiridas. 

 

1.3 PcD e o seu Poder Aquisitivo 
 

Em Santos, cidade onde resido, às vezes vou à hemeroteca municipal, onde 
encontro uma coleção de jornais “A Tribuna”, desde a sua fundação, há mais 
de cem anos. Divirto-me em ler os comerciais antigos. Porém, sempre que vejo 
um jornal ou livro antigo que faça referência a PcD, encontro todo tipo de 
rótulo: “aleijados”, “enjeitados”, “mancos”, “cegos” ou “surdos-mudos”. E me 
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refiro aos rótulos “formais”. Se procurarmos pelos pejorativos ficaremos em 
choque! Muitos deles escutamos desde crianças. 

Assim como no passado, ainda hoje a quase totalidade dessas informações, 
rótulos ou comentários está diluída nas menções relativas à população pobre e 
miserável. 

Isso não é sua culpa e nem minha. É uma questão cultural. No Brasil, a PcD foi 
incluída, por vários séculos, dentro da categoria mais ampla dos “miseráveis”, 
talvez o mais pobre entre os pobres. 

Por isso, não é de se assustar em saber que muitas pessoas têm dificuldade 
de enxergar a PcD como uma consumidora. Pensam que ao agir assim, a 
estarão explorando, por exemplo. Outros pensam: “Ahh, mas deficiente não 
consome! Desde quando deficiente tem dinheiro pra comprar?”. Afinal de 
contas, como falado anteriormente, em nosso preconceito cultural, a PcD está 
na categoria de miserável e dependente da caridade de terceiros. 

O preconceito ainda é alimentado pelo deficiente que é visto vendendo bala no 
farol, e pela própria mídia, através de suas campanhas anuais para arrecadar 
recursos para a compra de próteses e cadeira de rodas para essas “pessoas 
carentes”. 

Nunca tivemos uma percepção tão errada deles. 

No tópico anterior, soubemos que um dos grandes responsável pelas 
deficiências adquiridas foi o Esporte Radical. E aqui tivemos nossa primeira 
grande pista: “Miserável” não pratica Esportes Radicais. 

Também vimos que 24% de toda a população brasileira tem consciência de 
sua deficiência, pois a declarou no último Censo. Dentro desse número estão 
pobres e ricos. A deficiência não faz acepção de pessoas. 

E já que a deficiência não faz acepção de pessoas e temos um número, 
precisamos agora identificar qual é a porcentagem que tem condições 
financeiras de comprar e manter um veículo. 

Classe Social pelo Critério por Faixas de Salário-Mínimo (IBGE): A visão 
governamental das classes sociais, utilizada pelo IBGE no censo populacional 
a cada dez anos, é baseada no número de salários mínimos. De metodologia 
simples, é dividida em apenas cinco faixas de renda ou classes sociais, 
conforme tabela a seguir: 
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Classe Social pelo Critério por Faixas de Salário-Mínimo (IBGE). 

 

Para conseguir a autorização de Isenção de ICMS, na maioria dos estados do 
país, o requerente precisa comprovar que ele ou sua família tem condições de 
comprar e manter o veículo pretendido por 2 anos, tendo como base o veículo 
pretendido ou na maioria das vezes, o valor de teto do ICMS. Iremos entrar em 
maiores detalhes no tópico correto mais a frente. Agora precisamos entender 
qual critério a fazenda estadual utiliza para identificarmos, quem segundo eles, 
tem condições de comprar e manter um veículo 0km com Isenções. 

Em São Paulo, por exemplo, caso o requerente não apresente um crédito 
bancário pré-autorizado, precisará comprovar através do imposto de renda, que 
teve um rendimento anual de pelo menos o valor do carro pretendido. É bem 
estranho isso, até porque não existe regulamento ou lei que parametrize esses 
critérios. Alguns postos fiscais da fazenda fazem diferente: aceitam os últimos 
3 contracheques dele ou a composição total de seus familiares diretos, desde 
que a renda mensal do requerente ou a sua composição familiar seja de pelo 
menos R$ 3.500,00 líquidos. Qual a classe social que esse valor se encaixa, 
baseado na tabela do IBGE acima? A classe C. 

O salário deste ano é de R$ 954,00 e a classe C mais baixa ganha 4 vezes 
esse valor. Total: R$ 3.816,00. 

Agora sabemos que famílias que pertencem a partir da classe C, têm 
condições de comprar e manter um carro 0km com isenções de impostos. 
Resta saber apenas quantos do total da população (classes A, B e C) 
participam dessa fatia de mercado: 
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Porcentagem de famílias brasileiras por Classe Social. Fonte: Estadão. 

 

Segundo tabela acima, na classe C temos 27,9%, na B 15% e por fim na A, 
3,6%. Temos então que no país, 46,5% da população tem condições de 
comprar um carro 0km com Isenções. 

Muitas PcD que pertencem às classes A e B não conhecem seus direitos ou 
acreditam que esses direitos não servem para elas. Com isso, compram carros 
importados recolhendo todos os impostos. Não querem colocar o adesivo no 
para-brisa, pois não querem sinalizar que são deficientes. Um grande 
percentual dessas PcD são empresários, funcionários públicos, beneficiários da 
lei de cotas, etc. 

A classe C é a grande responsável pela maioria dos processos de isenção, 
pois consomem carros de fabricação nacional ou nacionalizados, com valores 
de até R$ 70.000,00, que é o teto para quem quer conseguir as isenções de IPI 
e ICMS juntas, além da Isenção de IPVA em alguns estados. 

Porém existe um número de pessoas que legalmente são deficientes e não 
sabem. Isto mesmo. E como isso seria possível? 

Muitas pessoas associam erroneamente que para ser deficiente você também 
deve parecer deficiente. Apenas 1 em cada 10 carros vendidos com isenções 
de impostos para a PcD precisam de adaptação. E muitas vezes essa 
adaptação é apenas uma inversão de pedal. Por que isso acontece? 
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Porque a redução de mobilidade de pelo menos 1 membro, seja ele superior ou 
inferior, é o suficiente para que você seja proibido de usá-lo durante a direção. 
E para isso, você será obrigado a dirigir apenas alguns tipos de carros que 
possuam de fábrica as características necessárias para você dirigir com 
segurança ou ainda, ter que adaptá-lo. Portanto você terá que gastar mais 
dinheiro para respeitar esta condição imposta pelo Detran (caso você seja 
condutor). 

Com isso temos o seguinte cenário: Deficientes que não conhecem os seus 
direitos e com isso compram carros no varejo ou showroom sem nenhum tipo 
de desconto, e nos casos de seminovos, compram usado aquele modelo que 
sempre sonharam, quando poderiam comprá-lo 0km pelo mesmo valor e não 
pagar o IPVA nunca mais. 

As pessoas irão continuar a comprar carros, não importa se são novos ou 
usados, caros ou baratos. O trabalho do empreendedor isencional será desviar 
esse fluxo para o seu escritório, trazendo para si trabalho e para seus clientes, 
todos os benefícios previstos em Lei. 

Com estas informações, fica fácil estimar em sua região quantas pessoas são 
potencialmente clientes para o serviço de consultoria no processo de isenções. 
Por exemplo, supondo que você atue na cidade de Teófilo Otoni, no Estado 
das Minas Gerais. Segundo o IBGE/2014, a cidade possuía 140.567 
habitantes. 

22,62% da população mineira se declarou deficiente no Censo 2010 e 46,5% 
está na faixa de consumo. Então temos aproximadamente 14.785 pessoas 
como clientes em potencial, pois: 

 

Número de Habitantes X Porcentagem Estadual X Faixa de Consumo 
= Clientes em Potencial 

 

140.567 X 22,62% (MG) X 46,5% = 14.785 

 

Considerando a região onde se situa o município, este número aumenta ainda 
mais. É normal que um escritório também atenda moradores de cidades 
vizinhas. 

Na região de Teófilo Otoni temos as seguintes cidades: Teófilo Otoni, Ataleia, 
Catuji, Franciscópolis, Frei Gaspar, Itaipé, Ladainha, Malacacheta, Novo 
Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Pavão, Poté e Setubinha. Sua 
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população foi estimada em 2006 pelo IBGE em 253.658 habitantes. Então 
temos: 

 

253.658 X 22,62% (MG) X 46,5% = 26.680 

 

Microrregião de Teófilo Otoni. 

 

Existem na região de Teófilo Otoni cerca de 26.680 clientes em potencial. E 
eles precisarão renovar suas isenções a cada 2 anos. Mais a frente, veremos 
que uma fração pequena deste número não possui direito às isenções. Porém 
veremos que ela é substituída pela fração que legalmente é deficiente, mas 
não se declarou como tal por não se considerar devido a falta de 
conhecimento. 

Tenha uma introdução sobre os legalmente deficientes assistindo o vídeo 
abaixo. Clique na imagem ou acesse o link abaixo dela: 
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https://www.youtube.com/watch?v=UewO216v4g4 

 

1.4 PcD no Mercado como Consumidora 
 

Agora que entendemos que: 

1. Para ser deficiente você não precisa necessariamente parecer 
deficiente; 

2. A deficiência alcança tanto ricos como pobres e; 
3. As pessoas continuarão a comprar carros, independente de descontos 

tributários... 

Iremos conhecer um pouco mais sobre os costumes de consumo da Pessoa 
com Deficiência. 

Para começar: Deficiente consome mais do que você e eu juntos. Deficiente 
come, bebe, dorme, veste, vai pro restaurante, vai pro cinema, vai pro motel, 
namora, casa, e no final de um ano ele consome mais do que você e eu juntos, 
pois além do que nós consumimos, o deficiente: usa fralda, usa Uripen, usa 
alguns remédios que você não usa, faz fisioterapia e outras terapias que você 
não faz, usa cadeira de rodas, almofadas, muletas... Um monte de produtos 
que você e eu não precisamos usar. Portanto ele é mais consumidor do que a 
gente. Tenha isso em mente. 

Não é à toa que existam atualmente no Brasil cerca de 9.000 empresas que 
fabricam, importam ou comercializam produtos e serviços para a PcD. Esse 
segmento, entre carro, bengala, muleta, cadeira de rodas, próteses, aparelhos 
auditivos, etc., movimenta cerca de 5,5 bilhões de reais por ano (Dados da 
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ABRIDEF). Somente de cadeira de rodas, são fabricadas e comercializadas por 
ano, cerca de 400.000 unidades por ano. 

Ainda assim um pensamento comum, normalmente atribuído à vendedores de 
veículos é que, ao tentarem vender para estas pessoas, pensam estar 
explorando-as. 

Vendedores de produtos e serviços devem enxergar a Pessoa com Deficiência 
não como uma Pessoa com Deficiência, e sim como uma Consumidora. 
Infelizmente, essa pessoa não anda, não enxerga ou não ouve, ou ainda, 
possui dificuldades de raciocínio, mas ela é sua consumidora. Este vendedor 
irá vender um produto ou serviço para ela, ela se beneficiará dele e ele 
ganhará dinheiro com isso, como qualquer relação entre vendedor e 
consumidor. Para o Mercado, a PcD é um Consumidor como outro qualquer. 

 

  
Para o Mercado, não existem PcD, existem Consumidores. 

 

A maior parte da inclusão que existe hoje não veio de uma iniciativa da 
sociedade em atender o que a PcD precisa e sim do Mercado. O Mercado 
começou a perceber que a PcD é um público que consome. 

Se você tem um restaurante e exista uma lei em vigor que lhe obrigue a colocar 
uma rampa de acesso, um banheiro adaptado, um estacionamento com vaga 
demarcada, você irá fazer isso a contragosto. Agora se você tiver 100 pessoas 
com deficiência frequentando o seu restaurante toda semana, você não 
precisará de lei para fazer isso. Você mesmo terá a iniciativa. Por quê? 
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Simplesmente porque você quer que essas pessoas continuem consumindo 
em seu restaurante. 

Por que a PcD costuma ir muito a shoppings? Por que ela só gosta de 
shopping? Não. Ela vai porque lá encontra acessibilidade. Desde a vaga, até o 
acesso a sala de cinema e ao banheiro. 

A PcD é uma Consumidora e pertence à vários Nichos de Mercado. Ela 
mesma forma um Nicho de Mercado. Hoje este Consumidor tem chamado 
atenção pela sua presença cada dia maior no Mercado. Até parece que antes 
não existiam PcD. O motivo disso é que a acessibilidade está deixando de ser 
apenas boa prática ou algo comum para alguns setores do Mercado e se 
tornando um regulamento, também através de leis. 

E não existem leis apenas para acessibilidade. Existem leis também para a 
inclusão desta pessoa no mercado de trabalho privado, público e instituições 
de ensino através de cotas. Desde 1991, a lei de cotas exige que toda empresa 
com mais de 100 funcionários, possua em seu quadro, de 2% a 5% de PcD: 

 

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991: 

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois 
por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas 
portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

        I - até 200 empregados...........................................................................................2%; 

        II - de 201 a 500......................................................................................................3%; 

        III - de 501 a 1.000..................................................................................................4%; 

        IV - de 1.001 em diante. .........................................................................................5%. 

 

Com isso, pessoas que adquiriram deficiência estão voltando ao mercado de 
trabalho, voltando a consumir. Pessoas que possuem deficiência congênita 
estão com mais chances de capacitação profissional e iniciando suas carreiras 
em diversos setores. Outros também conseguem empregos estáveis e bem 
remunerados se tornando servidores públicos. 
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Cada vez mais esta Cena se torna comum no Mercado de Trabalho. 

 

Todas essas iniciativas têm criado aos poucos um ciclo, um ambiente de 
inclusão que começa a impactar positivamente a economia, chamando a 
atenção de outros setores que escaparam da obrigatoriedade de se adaptarem, 
criando novas necessidades e mais negócios relacionados a estas 
necessidades – por exemplo, o serviço de assessoria na obtenção das 
isenções de impostos na compra e uso do automóvel. 

E qual é o perfil deste Consumidor? Exigente, desconfiado (acha que você 
sempre quer “passar a perna” nele), carente de informação, cauteloso na 
decisão de compra. São características que fazem com que muitos vendedores 
“fujam” desse tipo de consumidor. Por isso existe alta rotatividade de 
vendedores em concessionárias cujo atendimento seja o da Venda Direta para 
a PcD. Muitos vendedores até brincam, que os mais antigos, quando veem 
uma pessoa mancando entrar na concessionária, fingem que vão ao banheiro 
ou fingem atender telefone para que os mais novos sejam obrigados a fazer o 
atendimento. 

No entanto, uma vez que esse Consumidor se torne seu cliente, ele será fiel e 
também será um difusor de informação. Tendo paciência e perseverança, você 
formará uma carteira de clientes que levará por toda a vida. Uma vez que tenha 
conquistado a confiança dele, ele lhe trará mais clientes, com ou sem 
deficiência. 

E o que ele espera de você, independentemente de você ser um vendedor de 
concessionária ou um assessor documentalista? Atenção, conhecimentos 
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básicos sobre as deficiências que se enquadram na lei de 
isenção/documentação/adaptação, transmitir confiança, paciência, atendimento 
sem diferença ou atendimento pleno – não é porque ele é uma pessoa com 
deficiência que você irá tratá-lo como uma criança. Muito menos ser ignorado. 
Existem inclusive estórias onde o deficiente vai ver um carro na concessionária 
acompanhando de um amigo ou parente não deficiente e o vendedor em vez 
de dar atenção para o “verdadeiro consumidor”, dava mais atenção ao 
acompanhante. 

 

 
Como todo Consumidor, a PcD espera sempre um Atendimento de Excelência. 

 

Este nicho de mercado é um universo que cria e gera negócios. Todo deficiente 
tem um amigo ou parente, deficiente ou não, que poderá consumir produtos ou 
serviços de você. Atender bem uma PcD será o seu maior cartão de visita. 
Tenha isso sempre em mente!  

Existem estudos que indicam que cada PcD possui de 3 à 4 pessoas ligadas à 
ela em grau direto de convívio. No Brasil, isso representa mais 150 milhões de 
pessoas! Ou seja, somados aos 46 milhões de PcD, teremos quase a 
população inteira do país. Portanto, quase todo cidadão brasileiro, possui um 
parente ou amigo com alguma deficiência ou redução de mobilidade. 
Lembrando que a pessoa que se considera com redução de mobilidade, é 
legalmente deficiente. 
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Carro é um produto caro. É um sonho de consumo, é a paixão do brasileiro. 
Para a PcD, além disso, é um gênero de necessidade. Essencial para a 
mobilidade, acessibilidade, inclusão e melhoria na sua qualidade de vida. 

 

1.5 PcD e o Mercado de Isenções 
 

No Jornal Estadão, artigo de de 02/04/2017, foram publicados o número de 
vendas de veículos com isenção de impostos para a PcD, segundo as 
montadoras: 

 Em 2012 foram 42.000 carros vendidos; 
 

 Em 2013 foram 64.300 carros vendidos. A partir de 1º de janeiro deste 
mesmo ano, foi liberada a compra com isenção também para não-
condutores (motorista que conduz para a PcD), ou seja, os familiares da 
PcD passaram a ter o direito de pedir a isenção como seus 
representantes legais; 
 

 Em 2014 foram 83.500 carros vendidos; 
 

 Em 2015 foram 105.700 carros vendidos; 
 

 Em 2016 foram 139.000 carros vendidos. Aumento de 31,5% em relação 
a 2015. Agora o Mercado de Isenções já representa 8,3% de todas as 
vendas de 0km do País. 
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Veja abaixo uma lista com a composição dos melhores carros para a PcD no 
ano de 2016, feita por votação dos leitores da Despnet. É muito provável que 
esta lista também reflita os modelos que foram mais vendidos no ano: 

1º  Toyota Corolla 17 % 
2º  Honda City / Citroen C4 / Renaut Duster / GM Onix 16 % 
3º  Ford Ecosport/ Honda Fit / GM Cruise / Hyundai HB 20 Sedan/ Peugeot 2k8 15 % 
4º  GM Prisma / Spin / Renault Fluence / Nissan Versa / Hyundai HB 20 / SW4 12 % 
5º  Jeep Renegade 07 % 
6º  Honda HRV  06 % 
7º  Honda Civic 05 % 
8º  Outros 22 % 

Enquete Despnet: http://www.despnet.com/enquete/ 

 
E é inevitável fazer a seguinte pergunta: até aonde vai isso? 

Atualmente, existem três maneiras de segurar esse crescimento: 

A primeira o governo já faz: não informa. Informar a existência deste 
benefício hoje acabou ficando a cargo da iniciativa privada, que percebeu na 
existência deste mercado uma grande oportunidade. 

A segunda é manter o teto, ou seja, o veículo a ser comprado com isenção, 
não pode ter um valor de mercado superior a R$ 70.000,00, já incluído todos os 
impostos de uma compra tributada – para os casos cuja intenção seja a 
isenção total. 

Acontece que existe já há alguns anos uma briga violenta entre os 
representantes das Pessoas com Deficiência e a Confaz, órgão do governo 
que regula o teto, com o intuito de aumentar o mesmo, pois este valor não é 
atualizado desde 28 de Julho de 2009 (antes o teto era de R$ 60.000), ou seja, 
já se passaram mais de 8 anos sem atualização, fazendo com que vários 
modelos saíssem da faixa de isenção nos últimos anos devido à inflação. Uma 
das últimas vítimas mais populares no gosto dos “isentos” foi o Honda Civic, 
que deixou a lista dos modelos abaixo do teto no 2º semestre de 2014, e o 
Toyota Corolla, no 2º semestre de 2017. 

No entanto é fato que esse valor será novamente atualizado em algum 
momento. A perspectiva atual é que isso ocorra em 2018, até por se tratar de 
ano eleitoreiro. 

Se tivéssemos que aguardar a obrigatoriedade do Confaz de abordar o 
assunto, aí o tempo demora um pouco mais: 30 de Abril de 2019, quando o 
convênio atual vence. Se a atualização deste teto fosse baseada na inflação do 
período (até Agosto de 2017, por exemplo), hoje teríamos um teto cujo valor 
seria de R$ 114.494,98. Um valor como este faria com que vários modelos 
voltassem a fazer parte da lista dos veículos na faixa de isenção. 
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Já a terceira maneira é a mais utilizada. A burocracia. É impressionante a 
criatividade dos fiscais tanto estaduais como federais. Sempre pedindo coisas 
diferentes ou a mais e implicando com preenchimento de formulários. E às 
vezes pedindo formulários novos ou mesmo obsoletos. Sem contar o atraso 
dos processos, dependência de assinaturas de pessoas responsáveis pela 
autorização de dentro de postos fiscais, etc.. Não seguem padrões. O que se 
pede em Santa Catarina não se pede em São Paulo, e vice-versa. Sem contar 
que esses postos fiscais são verdadeiros “gargalos”. Podem existir 1000 
requerentes por mês. Mas a capacidade do posto fiscal pode ser de apenas 
300 cartas/autorizações de isenção por mês. E assim por diante. 

Por isso muitos requerentes acabam desistindo do benefício. A burocracia não 
tem fim. Porém é justamente essa burocracia que ajudou a criar um Novo 
Mercado: Os escritórios especialistas em isenção para a PcD. A burocracia 
se tornou vítima dela mesma. E independentemente de onde o requerente 
resida, no Sul ou Sudeste, no Centro-Oeste, Norte ou Nordeste, existe um 
método de desburocratização que pode ser aplicado por qualquer pessoa que 
deseja se especializar no assunto, mesmo você que deseja simplesmente não 
depender de ninguém para dar entrada e acompanhar esse processo! Vou 
ensinar isso tudo aqui. 

No que diz respeito ao direito, uma vez criada a lei, fica tarde demais para o 
governo tentar tirar esse direito da PcD. Hoje os assuntos “acessibilidade” e 
“inclusão” são tópicos fortes em palcos políticos. O estatuto das Pessoas com 
Deficiência está na moda. Tirar esse direito hoje seria politicamente incorreto, 
um suicídio para qualquer político ou grupo de políticos. 

Quero lembrar também que esse teto de R$ 70.000,00 é para se enquadrar no 
direito à Isenção de ICMS. Não existe teto para a isenção de IPI. Muitos dos 
requerentes buscam apenas a Isenção de IPI, pois desejam comprar veículos 
que se encontram acima do teto. 

É triste, mais certamente, 99% das Pessoas com Deficiência desconhecem os 
seus direitos. No que diz respeito à isenção de impostos para a compra do 
carro 0km, muitos deficientes descobriram que possuíam direito apenas em 
seu 5º carro novo. Testemunho de um Parceiro Despnet. E isso na cidade de 
São Paulo, bem no olho do furacão, a região onde tanto no total quanto 
proporcionalmente mais possui carros vendidos com esse tipo de isenção. 
Imagine o que acontece no resto do Brasil! 

Para você que deseja se especializar neste seguimento esta é a hora certa. 
Nunca foi tão fácil trabalhar com Isenções para PcD, nem nunca se teve tanto 
acesso à informação. Exemplo disso é você ter acesso a este curso 
profissionalizante inédito e totalmente online. 
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O direito à isenção existe desde 1989 e vem se ampliando desde então. No 
início da década de 90, quase ninguém fazia isenção na cidade de São Paulo, 
pouquíssimas concessionárias sabiam alguma coisa sobre isso. Só existia uma 
Auto Escola especializada no assunto. O exame prático do Detran era feito no 
estacionamento aberto de um shopping, muitas vezes na chuva, sem banheiro 
disponível. A fila de alunos para o teste era bem diferente das filas de hoje. 
Naquela fila, você encontrava pessoas de muleta, cadeira de rodas. Com a 
extensão do direito para não-condutores (motorista que conduz para a PcD) e 
mais gente conhecendo a lei, este quadro mudou muito. Esta fila hoje parece 
até fila de banco. Muitas vezes não dá pra perceber quem tem ou não tem 
deficiência. 

A Isenção é um direito garantido. Mas essas pessoas precisam de ajuda e 
possuem condições financeiras, através delas mesmas ou de seus familiares, 
de adquirir essa ajuda. Muitas empresas perceberam no serviço de Isenção de 
Impostos para a Compra do Carro 0km uma grande oportunidade de negócio. 
Dependendo da região de atuação, é possível por atendimento, gerar um lucro 
líquido de R$ 1.600,00 ou mais. Sim, eu não disse faturamento, e sim lucro! 

E essa mesma PcD, se teve um atendimento de excelência, voltará em até 2 
anos (o tempo necessário para poder ter o direito de pedir uma nova isenção) 
para ser atendida novamente por você, isso sem contar outros produtos ou 
serviços que você poderá comercializar para ela junto ao serviço ou dentro 
deste intervalo de tempo, tais como: 

 Consultas, interdições e curatelas, alvarás, inventários e ações diversas 
na Esfera Judicial, por Advogados; 
 

 Vendas de acessórios, alarmes, localizadores, banco de couro, crédito, 
blindagem, seguros, consórcios, revisões, adaptações e outros serviços 
relacionados, por Concessionárias, Adaptadoras e Escritórios de 
Isenções; 
 

 Consultas, relatórios e laudos oficiais, por Médicos; 
 

 Renovações de licenciamento, primeiro emplacamento, transferências, 
alteração ou renovação de CNH, segunda via e outros serviços 
relacionados, por Despachantes Documentalistas e Auto Escolas; 
 

 Isenção de Imposto de Renda e outros serviços relacionados, por 
Contadores; 
 

 Serviços diversos por Empresas Especializadas em Isenções – estas 
têm revolucionado este mercado, chegam a possuir vários funcionários e 
só vivem disso. 
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O mais importante nessa área é que você empreendedor pode mesclar todos 
esses serviços: Você pode ser Advogado ou Contador e ter seu Escritório de 
Isenções, como um outro negócio que pode ser divulgado. Pode ser Auto 
Escola ou Despachante e ainda ser Escritório de Isenções. Pode ser Médico ou 
Concessionária e ter seu negócio de Isenções. Ou pode ser apenas um 
Empreendedor curioso, querendo investir nesse negócio, iniciando-o como 
renda extra e obter como resultado a sua liberdade profissional em até 1 ano! 
(informação baseada na experiência de muitos parceiros que começaram do 
zero absoluto e que após 1 ano já estavam atendendo em média 30 processos 
por mês). 

 

 
Cliente satisfeito será o seu maior Cartão de Visita. Através dele, novos Negócios serão gerados. 

 

Para finalizarmos este tópico, lembre-se que nada dá mais mobilidade e 
autonomia a uma pessoa do que o seu automóvel guiado por ela ou por um 
familiar. O governo não tem interesse na divulgação deste tipo de benefício, 
afinal de contas, mais benefícios concedidos, menos impostos arrecadados. 
Então, cabe a você que deseja se especializar nesse serviço, a propagar essa 
informação. Imagine que você será um agente da informação de cunho social e 
também será bem recompensado financeiramente por isso. 
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2. Visão Geral do Processo de Isenção 
 

Neste capítulo você irá aprender sobre quem é candidato ao direito das 
isenções, conhecerá os principais agentes envolvidos no trâmite da aquisição e 
terá uma visão geral do processo de isenção. Vamos lá? 

 

2.1 Quem pode comprar Carro com Isenção 
 

 Pessoas com Deficiências Físicas ou que possuam a Redução de 
Mobilidade (que também é uma deficiência física), sendo Condutores 
(PcD motorista) ou não. 
 
A existência da Isenção se dá especialmente se por causa da doença, 
trauma ou tratamento destes, houve redução da mobilidade de pelo 
menos 1 membro, seja ele inferior ou superior. A redução da mobilidade 
é caracterizada por falta de sensibilidade, formigamento, fraqueza, 
paralisação parcial, alteração da função motora, encurtamento, etc.. 
 
Portanto, são candidatas ao direito de isenção pessoas com paralisia 
parcial ou total (o que inclui a amputação) de pelo menos um dos 
membros superiores ou inferiores do corpo, que exijam uma adaptação 
mínima no veículo (por exemplo, o carro possuir um câmbio automático), 
no caso desta PcD ser a condutora do mesmo. 
 
Deficiência de estatura (nanismo) também dá direito, pois exige 
adaptação. A definição de nanismo conforme O Tratado de Pediatria 
Nelson é de até 1,40 metros para homens e de 1,35 metros para 
mulheres. A baixa estatura como causa de não poder operar os 
controles de direção veicular sem adaptação deverá ser avaliada, 
seguindo o mesmo critério dos demais condutores com Redução de 
Mobilidade, através da Norma NBR 14970 da ABNT. Pode acontecer 
inclusive, de a pessoa ter uma estatura acima do Tratado, mas não 
conseguir operar controles sem adaptação. Em casos de dúvidas de 
qualquer forma, o caminho será sempre o diagnóstico final médico 
responsável pelo laudo. 
 
Existe uma lista de doenças congênitas ou adquiridas (sintomas ou 
condições também são listados) que causam ou podem causar essas 
deficiências físicas. Note que “podem”. Alguns itens são condições 
previstas em Lei, mas outros normalmente estão associados às 
condições legais: 
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1. Alguns Tipos de Câncer 
2. Amputação 
3. Artrite Reumatóide 
4. Artrodese 
5. Artrogripose 
6. Artrose 
7. Ausência de Membros 
8. Autismo 
9. AVC (Acidente Vascular Cerebral) 
10. AVE (Acidente Vascular Encefálico) 
11. Bursite 
12. Cardiopatia 
13. Deficiência Visual 
14. Deficiência Mental 
15. Derrame 
16. Diabetes 
17. Doenças Degenerativas 
18. Doenças Neurológicas 
19. DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho) 
20. Encurtamento de Membros e Más Formações 
21. Esclerose Múltipla 
22. Escoliose Acentuada 
23. Espondilite Anquilosante 
24. Falta de Força 
25. Falta de Sensibilidade 
26. Formigamento 
27. Hemiparesia 
28. Hemiplegia 
29. Hemofilia 
30. Hepatite C 
31. Hérnia de Disco 
32. HIV Positivo 
33. LER (Lesão Por Esforço Repetitivo) 
34. Lesões com Sequelas Físicas 
35. Linfomas 
36. Lupus 
37. Manguito Rotator 
38. Mastectomia (Retirada da Mama) 
39. Membros com Deformidades Congênitas ou Adquiridas 
40. Monoparesia 
41. Monoplegia 
42. Má Formação 
43. Nanismo (Baixa Estatura) 
44. Neuropatias Diabéticas 
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45. Ostomia 
46. Paralisia 
47. Paralisia Cerebral 
48. Paraparesia 
49. Paraplegia 
50. Parkinson 
51. Poliomielite 
52. Problemas de Coluna 
53. Prótese Internas ou Externas. Ex.: Joelho, Quadril, Coluna, etc. 
54. Quadrantectomia (Retirada de Parte da Mama) 
55. Renal Crônico (Fístula) 
56. Sequelas Físicas 
57. Síndrome de Deficiência Imunológica (HIV) 
58. Síndrome do Túnel do Carpo 
59. Talidomida 
60. Tendinite Crônica 
61. Tetraparesia 
62. Tetraplegia 
63. Triparesia 
64. Triplegia 

 
Pessoas que não podem dirigir por serem incapazes (menores ou 
adultos interditados) ou adultos capazes onde a sua condição não 
permita o uso de pelo menos 3 membros, deverão indicar condutor/es 
por si mesmas ou através de seus responsáveis legais, se for o caso. 
 
Tirando a Deficiência Física, as demais condições legais listadas na 
sequência não permitem que o beneficiário seja um Condutor: 
 

 Pessoas com Deficiência Visual com acuidade visual igual ou menor 
que 20/200 (10% de visão) segundo a tabela de Snellen, no melhor 
olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º. Deverão 
indicar condutor/es por si mesmas ou através de seus responsáveis 
legais. Pessoas monoculares – que enxergam somente com uma vista - 
não entram, pois possuem visão em um olho. O direito é para quem é 
totalmente cego e depende de outras pessoas para ser conduzido; 
 

 Pessoas com Deficiência Intelectual (Severa ou Profunda). Deverão 
indicar condutor/es através de seus responsáveis legais. De uma forma 
geral a partir do nível severo, essas pessoas não poderão responder por 
si mesmas e dependerão de assistência de familiares por toda a vida; 
 

 Pessoas com Autismo (Transtorno Autista ou Autismo Atípico). 
Deverão indicar condutor/es através de seus responsáveis legais. De 
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uma forma geral, serão pessoas que não poderão responder por si 
mesmas e dependerão de assistência de familiares por toda a vida. 
 

Observações: 

 Como conclusão, podemos afirmar que: Tem direito à Isenção pessoas 
que devido à sua deficiência, não podem dirigir nem hoje e nem no 
futuro; Ou pessoas que devido à sua deficiência, podem dirigir hoje 
ou no futuro com adaptação veicular. Guarde esta informação, pois 
ela o ajudará a responder futuras dúvidas sobre quem tem e quem não 
tem direito! 
 

 Pessoas com Deficiência Auditiva/Vocal ainda não possuem esses 
direitos. As chances são que nunca venham a ter, e por quê? Porque 
atualmente não se encaixam no conceito da isenção: Tem direito à 
Isenção pessoas que devido à sua deficiência, não podem dirigir nem 
hoje e nem no futuro; Ou pessoas que devido à sua deficiência, 
podem dirigir hoje ou no futuro com adaptação veicular. 
 

 Não se enquadram nestes benefícios as deformidades apenas estéticas 
e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 
Note que aqui se vê também o conceito da isenção: Deve produzir 
dificuldade para dirigir – ou impedir a direção, de forma permanente. 
 

 Para todos os casos, o atestado da PcD deverá ser realizado por uma 
junta médica e documentado em Laudo padrão. Entraremos em mais 
detalhes nos próximos capítulos. 
 

 
Por enquanto a PcD Auditiva/Vocal e Monoculares não possuem Direito às Isenções. 
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2.2 Quais são as Isenções que a PcD têm Direito 

 
 Isenção de IPI. É a liberação do pagamento do imposto federal (Imposto 

Sobre Produtos Industrializados) inserido no custo de fabricação de todo 
automóvel. Pode gerar entre 7,5% a 25% de desconto na compra do 
carro novo, dependendo da motorização do veículo. 
 

 Isenção de ICMS. É a liberação do pagamento do imposto estadual 
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) inserido no custo 
de circulação após o produto acabado. Gera 12% de desconto na 
compra do carro novo. 
 

 Isenção de IOF. É a liberação do pagamento do imposto federal 
(Imposto sobre Operações Financeiras) que incide sobre o valor 
financiado do veículo. Pode gerar em torno de 1,5% de desconto no 
valor financiado ao ano. A isenção do imposto pode ser usada uma 
única vez pelo requerente. 
 

 Isenção de IPVA. É a liberação do pagamento do imposto estadual 
(Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) inserido 
anualmente no veículo do requerente, seja ele novo ou usado. Com a 
isenção, o requerente deixará de pagar todo ano em de 1% a 4% do 
valor venal do veículo. A alíquota depende de cada estado. 
 

 Isenção de Rodízio. É a desobrigação de o veículo participar do rodízio 
municipal. O requerente fica isento de eventuais multas recebidas pelo 
rodízio. Atualmente praticado apenas pela cidade de São Paulo. 
 

 Cartão de Estacionamento (Cartão Defis). É uma autorização especial 
para que o requerente possa estacionar o seu veículo nas vagas 
destinadas a Pessoa com Deficiência, sejam elas públicas ou 
particulares. É baseado em lei federal, porém é regulamentado e 
expedido por cada município.  
 

 Isenção de Pedágio. É a desobrigação do veículo do requerente pagar 
pedágio em rodovias. Alguns estados já legislam sobre o assunto em 
suas rodovias. A nível federal, a proposta de emenda já foi aprovada, 
porém o Poder Executivo ainda não regulamentou o benefício. Ele 
deverá fixar os critérios para a concessão da gratuidade. 
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Cartão de Estacionamento (Cartão Defis) – Autorização para Vaga Especial (públicas e particulares) 

válida em todo território Nacional. 

 

2.3 Condutor (PcD Motorista) X Não-Condutor 
 

Condutor: É a PcD motorista. Deverá possuir a CNH Especial e na 
observação constar o tipo de adaptação obrigatória que o veículo guiado deve 
ter. Terá garantido o direito a todos os benefícios citados até agora, exceto 
a Vaga Especial que possui algumas restrições específicas. Tanto estas 
restrições quanto o assunto “CNH Especial” serão discutidos com mais 
detalhes nos próximos capítulos. 

Não-Condutor são os casos em que a PcD está impossibilitada de possuir 
CNH, seja pelas sua deficiência ou por ser menor ou adulto incapaz, a 
obrigando a depender da indicação de pessoas que poderão conduzir por ela. 

Exemplos: 

 

1. Menores: Com qualquer uma das Deficiências previstas na Lei de 
Isenções: Deficiência Física, Visual, Mental (Severo ou Profundo) ou 
Autista; 
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2. Adultos com Deficiência Física: Que por causa de uma 
doença/trauma ou tratamento dela tiveram a Redução da Mobilidade (ou 
amputação) de pelo menos 3 membros, sejam eles inferiores, 
superiores ou a combinação de ambos. A redução da mobilidade é 
caracterizada por falta de sensibilidade, formigamento, fraqueza, 
paralisação parcial, alteração da função motora, encurtamento, 
deformidades (que não sejam apenas estéticas), etc.. 
 
Dependendo da Região: Soma-se ao grupo de Não-Condutores o 
adulto com qualquer deficiência física prevista na Lei de Isenções. Ele 
ou ela conseguirá entrando simplesmente como um processo de Não-
Condutor, não apresentando sua CNH (caso a possua) e fazendo a 
indicação de quem irá dirigir o carro. 
 
Idosos ou pessoas que possuem habilitação e não queiram mais dirigir, 
ou ainda aquelas que nunca dirigiram e não possuem a intenção de tirar 
a CNH Especial estão normalmente nesta lista. 
 
Com o passar do tempo, a tendência é que estas pessoas não 
consigam mais tirar as Isenções como Não-Condutoras, as 
obrigando a tirar a CNH Especial. Não entrarão nessas condições os 
deficientes físicos reprovados no exame do Detran – os que não 
conseguem passar no teste prático. Para esses casos, conseguirão o 
deferimento do processo como Não-Condutores desde que apresentem 
a sua reprova e atendam os demais requisitos; 
 

3. Adultos/Menores com Incapacidade: Que não podem mais dirigir ou 
nunca poderão, pois a doença é incapacitante. Um exemplo seria um 
cardiopata grave. Não pode dirigir sob o risco de morte súbita ao 
volante; 
 

4. Adultos e Menores: Que nunca poderão dirigir, por possuírem 
Deficiência Visual, Mental Severo ou Profundo (a condição deve ter sido 
adquirida antes dos 18 anos) ou Autismo. 
 

O requerente não condutor não terá direito às seguintes isenções: 

 Isenção de IOF; 
 Isenção de IPVA (em alguns estados). Alguns estados ainda não dão 

essa Isenção para proprietários Não-Condutores. Para estes casos, a 
solução é a Ação na Justiça pedindo ao juiz o reconhecimento do 
benefício. Discutiremos esse tópico mais adiante. 
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2.4 Mapa do Processo de Isenção 
 

Para termos uma visão geral do processo de isenção, iremos elencar seus 
passos baseados em fases. Iremos mostrar cada fase, primeiramente em uma 
visão geral, e depois em tópicos específicos à frente, com todos os seus 
detalhes. 

Existem atualmente 6 Fases de caminho burocrático até que o seu cliente 
possua seu carro com desconto de impostos na garagem.  

O governo não facilita, pois os passos para a aquisição deste benefício são 
confusos. Além dele não divulgar, o caminho até o carro com desconto é cheio 
de pistas falsas. Pouca ou nenhuma informação válida está disponível a quem 
procura.  

Neste tópico iremos conhecer os principais Atores no processo completo de 
Isenções. Todos eles orbitam o motivo de um processo de isenção existir: o 
Automóvel. 

Cada vez que um novo Ator surge, uma nova fase do processo é instalada. Os 
atores poderão também participar de outras fases, por isso fique atento!  

Abaixo veremos todos os Atores no Palco das Isenções. Todos os Atores que 
participarão de todas as Fases estão propositalmente concentrados em um 
Diagrama de Venn. 

Não se assuste. Iremos explicar todos os detalhes do processo de isenção de 
ponta-a-ponta, passo-a-passo. Neste capítulo nossa intenção é que você passe 
a se familiarizar com todos os envolvidos no processo e entender o papel de 
cada um deles no trâmite da Isenção. Então vamos lá: 

 



 

Abaixo segue a descrição
de atores que aparecerão
representa um estágio
sequencia em que os Atores
processo. Eles serão discutidos

 

Atores da Fase 1: 

 

 

É o objeto
existir.
Não-C
Atualmente,
concedidos,
não deve
Showroom
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Mapa do Processo de Isenção –Atores. 

descrição de cada Ator em cada fase. A fase contém
aparecerão pela primeira vez no palco do processo
estágio importante no processo de isenção

Atores são descritos não representam 
discutidos nos próximos tópicos: 

objeto de desejo, o motivo de o processo
existir. Ele pode ser adaptado (PcD Condutora)

Condutora). 
Atualmente, para que todos os benefícios
concedidos, o valor total do veículo, incluindo

deve ultrapassar R$ 70.000,00. É o chamado
Showroom ou Valor de Tabela. 

 

contém um grupo 
processo e ela 

isenção. Cuidado: a 
 os passos do 

processo de Isenção 
Condutora) ou não (PcD 

benefícios sejam 
incluindo os tributos, 

chamado Valor de 



 

Pessoa
de benefícios,
ou Profunda)
Não-C
de Requerente
Procurador
em seu
Se menor
que terá
um Procurador.
 
 

 

 

Não confundir
processo
será sempre
processo
dará entrada
ponta-
ações.
Responsável
 
 

 O Procurador
mais 
montar,
de ponta
representar
Legal.
pelos 
Físicas
Automóveis,
de Formação
Contadores

 
 
 

 

 

A concessionária
processo
venda
no processo
casos.
especializados
representam
para este
diferenciado
benefícios
possuem
representam

 
 Procurador 
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Pessoa com Deficiência. Para que esteja enquadrada
benefícios, a deficiência pode ser Física, Mental
Profunda), Visual ou Autismo. Ela pode ser 

Condutora. Pode também possuir naturalmente
Requerente da Isenção. Se adulto capaz,

rocurador para que este exerça o papel de
seu processo - estes papéis serão explicado
menor ou incapaz, deverá possuir um responsável
terá o papel de Requerente, que poderá também
rocurador. 

confundir esse papel com o nome do requerente
processo de isenção. O nome de quem requer

sempre o da PcD – a beneficiária. 
processo de isenção, o Requerente é alguém

entrada e acompanhará o processo de
-a-ponta, ou ainda, delegará ao Procurador

ações. Esse papel é exercido pela própria 
Responsável Legal. 

Procurador é o Papel do Escritório de Isenções
 pessoas físicas deste Escritório responsáveis

montar, dar entrada e acompanhar o processo
ponta-a-ponta. Este papel recebe os 

representar a PcD, através dela ou de seu
. O Escritório de Isenções é a célula 
 Assessores Documentalistas: Escritórios

Físicas Especializadas em Isenções, Vendedores
Automóveis, Despachantes Documentalistas, 

Formação de Condutores ou Auto Escolas),
Contadores, etc.. 

concessionária costuma ser o ponto inicial
processo de isenção. Além de ser a principal interessada
venda do automóvel, costuma ser o “balcão de

processo de aquisição dos benefícios na
. Muitas já possuem um ou mais

especializados no atendimento à PcD. A
representam também pode possuir um programa

este tipo de atendimento (com direito
diferenciado da própria montadora, a ser 
benefícios adquiridos). Muitas vezes estes
possuem incentivos especiais para concessionárias
representam a marca, para que se tornem referência

 

enquadrada na lei 
Mental (Severa 
 Condutora ou 

naturalmente o papel 
capaz, pode indicar 

de Requerente 
explicados adiante. 

responsável legal 
também indicar 

requerente no 
requer o benefício 

 No mapa do 
alguém que montará, 

de isenção de 
Procurador essas 

 PcD ou seu 

Isenções. Uma ou 
responsáveis por 

processo de isenção 
poderes para 

eu Responsável 
 representada 

Escritórios ou Pessoas 
Vendedores de 

 CFC (Centro 
Escolas), Advogados, 

inicial de todo o 
interessada na 

de informações” 
na maioria dos 

mais vendedores 
A marca que 

programa especial 
direito a desconto 

 somado aos 
estes programas 

concessionárias que 
referência neste 



segmento
parcerias
isenções
do seu

 

Papéis da Fase 2: 

 

Este papel
no Detran
Habilitação)
credenciadas
Receita
Em outros
sucesso
é uma
saem 
para as
facilitando
 

 

 

CFC 
popularmente
principal
dirigir 
Ela também
acompanhar
aprovação
emissão,
Muitas
no processo
interesse
ser 
Especializados
financeiros
conseguir
capítulos.

 

 

O Departamento
órgão 
trânsito
jurisdições,
seu papel
condutora,
Certificado
Registro
as isenções
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segmento. Em outros capítulos iremos explicar
parcerias de sucesso com concessionárias no
isenções! Essa parceria é fundamental para 

seu negócio. 

papel representa tanto o médico da clínica
Detran para a alteração da CNH (Carteira

Habilitação) para a Especial, quanto os médicos
credenciadas ao SUS, responsáveis pelos laudos
Receita Federal e Secretaria da Fazenda de

outros capítulos iremos explicar como fazer
sucesso com clínicas responsáveis pelas Perícia

uma parceria extremamente importante, pois
 indicações! O processo de encaminhamento
as perícias também pode ser legalmente

facilitando o seu serviço e o atendimento de seus

 significa Centro de Formação de 
popularmente conhecido como Auto Escola.
principal é a responsabilidade de treinar a PcD

 um veículo que seja adaptado às suas necessidades.
também será a responsável em dar

acompanhar o processo de alteração da 
aprovação do condutor no Detran, e entreg
emissão, a CNH Especial. 
Muitas Auto Escolas têm se tornado também

processo de isenção. Para as que não
interesse neste tipo de serviço, grandes parcerias

 formadas com Assessores Documentalistas
Especializados no Processo, com geração 
financeiros para ambas as partes. Iremos dar dicas
conseguir e prosperar neste tipo de parceria 
capítulos. 

Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
 público do Poder Executivo Estadual que

trânsito de veículos terrestres em suas
jurisdições, no território Brasileiro. No processo

papel será o da aplicação da prova de formação
condutora, a emissão da CNH Especial, a
Certificado de Registro de Veículo (CRV) e do 

egistro e Licenciamento de Veículo (CRLV) 
isenções, e a lacração/emplacamento deste

 

explicar como fazer 
no mercado de 

o crescimento 

clínica credenciada 
(Carteira Nacional de 

médicos e clínicas 
laudos para a 

de seu Estado. 
fazer parcerias de 
Perícias. Também 
pois dela também 

encaminhamento da PcD 
legalmente dinamizado, 

seus clientes. 

 Condutores, 
Escola. Seu papel 

PcD condutora a 
necessidades. 

dar entrada e 
 CNH após a 

entregar após sua 

também especialistas 
não possuem o 
parcerias podem 
Documentalistas 
 de resultados 
dicas de como 
 nos próximos 

(DETRAN) é um 
que fiscaliza o 

suas respectivas 
processo de isenção, 

formação da PcD 
a emissão do 
 Certificado de 
adquirido com 

deste veículo. 



Papéis da Fase 3: 

 

 

Receita
(RFB),
Ministério
responsabilidade
Imposto
sobre 
entrada
compra
requerer
preenchimento
capítulos.

 

 

SeFaz
Mesa 
porém
unidade
responsabilidade
Imposto
e do Imposto
(IPVA)
destes
necessárias
também
veículos
como 
preenchimento
capítulos.

 

Papéis da Fase 4: 

 

 

É o papel
as adaptações
pois para
adaptado
de adaptações.
restrições
CNH 
adaptação

 

Papéis da Fase 5: 
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Receita Federal ou Secretaria da Receita Federal
, é um órgão específico e singular, subordinado

Ministério da Fazenda, que tem como uma
responsabilidades a administração dos tributos
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

 Operações Financeiras (IOF). É lá 
entrada nos processos de isenção destes
compra do veículo 0Km para a PcD. Detalhes
requerer esses benefícios, dicas de 
preenchimento e acompanhamento veremos
capítulos. 

SeFaz, SeFa, Secretaria da Fazenda, Exatoria
 de Renda, é um órgão equivalente à Receita

porém subordinado ao governo Estadual 
unidade da federação. Tem como uma
responsabilidades a administração dos tributo
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Imposto sobre a Propriedade de Veículos
(IPVA). É lá que daremos entrada ao processo

s tributos na compra do veículo 0Km 
necessárias para a adaptação do veículo para
também poderemos dar entrada na isenção 
veículos seminovos, adquiridos pela PcD. Detalhes

 requerer esses benefícios, dicas de
preenchimento e acompanhamento veremos
capítulos. 

papel da empresa autorizada pelo Inmetro
adaptações necessárias no veículo da PcD

para dirigir, ela precisará de automóvel
adaptado para o seu tipo de deficiência. Existem

adaptações. Veremos mais sobre o assunto
restrições equivalentes que constarão na observação

 Especial, e a lista das oficinas autorizadas
adaptação nos próximos capítulos. 

 

Federal do Brasil 
subordinado ao 
uma de suas 

tributos federais: 
 e do Imposto 

 que daremos 
es tributos na 

Detalhes sobre como 
 montagem, 

veremos em outros 

Exatoria, Coletoria ou 
Receita Federal, 

 de qualquer 
uma de suas 

tributos estaduais: 
Serviços (ICMS) 

eículos Automotores 
processo de isenção 

 ou de peças 
para a PcD. Lá 
 de IPVA para 
Detalhes sobre 
de montagem, 

veremos em outros 

Inmetro em realizar 
PcD condutora, 

automóvel especial, 
Existem vários tipos 
assunto adaptação, 

observação da 
autorizadas para 


