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Descrição: Foto de perfil do Vinicius Schaefer 

É filho de uma professora e um comerciante, tem um irmão 5 anos mais velho. Nasceu 

surdo e mora em São Paulo, é um militante da comunidade surda. Hoje é casado e pai 

da Liz. 

É formado em Administração de Empresas, Pedagogia, Pós-graduado em LIBRAS e com 

MBA em Gestão Pública. 

Diante das próprias dificuldades e experiências, Vinicius queria fazer algo que 

realmente mudasse a vida das pessoas ao seu redor, foi então que fundou uma 

empresa a Viva Acessibilidade. Fundada em março de 2015, a empresa tem a intenção 

de tornar a vida das pessoas com alguma necessidade mais acessível. 

Pretende criar canais de acessibilidade: em parceria, com outros deficientes, 

empresas, RH e outros meios. E tem também como objetivo auxiliar a comunicação em 

Libras- Língua Brasileira de Sinais nas mídias e redes sociais. 

Pensando na comunidade surda e com o objetivo de difundir a cultura, unir e integrar 

surdos e ouvintes, idealizou e fundou a Associação de Surdos do Estado de São Paulo- 

Vem Sonhar em 2017. 

Trabalhou em empresas privadas e banco durante alguns anos, foi o primeiro Assessor 

surdo a trabalhar na Secretaria de Educação Municipal de São Paulo. E em 2019, 

quebrando novas barreiras e fazendo história, foi o primeiro surdo a assumir o cargo 

de Diretor Executivo do Programa SP Amigo do Idoso na Secretaria Estadual do 

Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, atua também como professor 

universitário de Libras em São Paulo. Ministra Palestras motivacionais em empresas, 



divulgando a LIBRAS, a cultura surda e para a formação de profissionais da segurança, 

saúde e educação. Escreveu um livro de sua vida para curiosos e interessados na área e 

principalmente pensando em atingir e motivar as pessoas que possam se sentir 

limitados por algum obstáculo, mostrando que para cada um deles existe um jeito 

novo de seguir em frente. 

Sucesso para o Vinicius é mostrar que ele é muito maior do que sua deficiência, e é 

movido pelo desejo de ajudar o maior número de pessoas possíveis, transmitindo sua 

mensagem. 

 

 


