
Tecnologia para quem precisa: 

Pessoas com deficiência também 

querem estar na internet.



AcessibilidadeDigital

Produçãodomaterial:
JanaínaBernardino

LeaddeAcessibilidadeDigital naZup

https://www.linkedin.com/in/jana%C3%ADna-bernardino-3260743a/
https://www.linkedin.com/in/jana%C3%ADna-bernardino-3260743a/


Para a maioria das pessoas,
a tecnologia torna a vida mais fácil.  
Para as pessoas com deficiência, 
a tecnologia torna a vida
possível.

(Mary Pat Radabaugh, ex-diretora do Centro Nacional de
Apoio para Pessoas com Deficiência da IBM.



“Ignoradas' por Clubhouse, pessoas 

com deficiência pedem redes sociais 

mais acessíveis”

BCC

“Plataforma de conversas por áudio não é 

considerada acessível para pessoas com deficiência 

auditiva”

Fonte UOL

“Sem recursos de acessibilidade, Clubhouse deixa 

pessoas com deficiência fora da conversa” ESTADÃO

“Clubhouse é criticado por não ser acessível”

Fonte: BandNews” 



Relatório de recapitulação de 

processos judiciais de acessibilidade 

de aplicativos e sites da ADA 2019
Em 2019, 2.235 novas ações
• A taxa de arquivamento de ações judiciais 

do site da ADA continua em uma hora
• 66% dos principais varejistas e 60% dos 

principais restaurantes receberam ações 
judiciais do site

• 21% das ações judiciais são contra 
empresas que foram processadas no 
passado por inacessibilidade digital

• Tabela de classificação do novo escritório de 
advocacia.

FONTE: https://info.usablenet.com/2019-ada-web-accessibility-lawsuit-
recap-report?__hstc=&__hssc=&hsCtaTracking=ac03c729-b147-4530-
a20f-a10e0a145430%7C3bb83898-6b89-4d5d-90ee-98eda944948a

Em 2020, 3.000 ações judiciais
• Algumas das conclusões do relatório de 2020:
O total de casos para acessibilidade digital é de 
até 20%
• Após o bloqueio COVID-19, a taxa de 

arquivamento de processos aumentou mais de 
50%

• 21% das ações judiciais são contra empresas 
que receberam ações judiciais de 
acessibilidade da web no passado

• Mais de 250 empresas processadas investiram 
em widgets de acessibilidade ou sobreposições

https://blog.usablenet.com/common-types-of-digital-
accessibility-lawsuits

https://info.usablenet.com/2019-ada-web-accessibility-lawsuit-recap-report?__hstc=&__hssc=&hsCtaTracking=ac03c729-b147-4530-a20f-a10e0a145430%7C3bb83898-6b89-4d5d-90ee-98eda944948a
https://blog.usablenet.com/common-types-of-digital-accessibility-lawsuits


Oqueédeficiência?
Lei nº13.146,de6 de julhode2015

"Art. 02. Considera-se pessoa com deficiência aquela 
que
tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental,  intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais  barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na  sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas”.



Idosos

Deficientevisual - cegueira total

Baixavisão- miopia,monocular,daltonismo...

Cognitivas- autismo, tdah,altashabilidades,dislexia...

mobilidadeoufísica-nanismo,artrite, lupus, imobilizado...

auditivas - surdez,baixaaudição, surdomudo...

Acessibilidadedigitalparaquem?



OqueéWCAG?

Explicamcomotornar oconteúdodaWebmaisacessível

parapessoascomdeficiência...

Quemtemquefazer?

● DesenvolvedoresdeconteúdodaWeb(autoresdapágina,
designersdesitesetc.)
DesenvolvedoresdeferramentasdeautoriadaWeb●

● Desenvolvedoresde ferramentasdeavaliaçãode 

acessibilidadedaWeb

● Outros que desejam ou precisam de um padrão para 
acessibilidade naWeb,inclusiveparaacessibilidade móvel



O QUE FAÇO AGORA?

• Design system com documentação e aplicação da 
WCAG.

• Persona e público PCD nas entrevistas e testes.
• Treinamento para todo time.
• Ter QAs de acessibilidade digital.
• O time alinhar o que sera coberto totalmente ou 

parcialmente da WCAG.



Obrigada!

https://www.linkedin.com/in/jana%C3%A
Dna-bernardino-3260743a/
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