Certificação Guiaderodas
Programa que reconhece as melhores práticas de
acessibilidade no mundo

Bruno Mahfuz,

fundador do guiaderodas, se tornou
cadeirante em 2001. Desde então,
coleciona diversas experiências
pela falta de acessibilidade.
A vivência na cadeira de rodas o fez
perceber que uma “Experiência Acessível”
não se restringe ao cumprimento das
normas, mas sim a um conjunto de práticas
que envolve infraestrutura, atendimento
e, principalmente, a conscientização da
sociedade sobre a importância do tema.
Assim nasceu a Certificação Guiaderodas,
para propiciar uma vida mais autônoma e
inclusiva para todos.
Conheça a seguir o
processo de certificação
e alguns dos
empreendimentos
que a conquistaram.

Processo de Certificação

Como conquistar a
Certificação Guiaderodas?

Avaliação dos
Arquitetos
Arquitetos especialistas
em acessibilidade
avaliam os espaços
sob o ponto de vista
técnico. São realizados
apontamentos dos itens
que não cumprem com
as condições básicas
de acessibilidade e as
soluções para vencer os
entraves.

Certificação
Guiaderodas

Opinião dos
Ocupantes
Avaliação de PcD
Pessoas com
deficiência percorrem
os espaços e utilizam
os serviços com o
objetivo de vivenciar
a experiência sob o
ponto de vista prático.

Pessoas que frequentam
o local fazem suas
avaliações através do
Aplicativo Guiaderodas.
A pesquisa identifica
o nível de satisfação
e o conhecimento
dos usuários sobre
a acessibilidade do
ambiente.

Treinamento
Para capacitar as
pessoas e aprimorar
a experiência de
todos, o Guiaderodas
realiza o treinamento
de Acessibilidade
Atitudinal nas versões
presencial e mobile.

É apresentado um
relatório dos resultados
de cada etapa. Caso
os critérios mínimos
sejam atingidos, a
empresa ou edificação
conquista a Certificação
Guiaderodas.

Benefícios e
Impacto Social
Imóvel valorizado
Funcionários treinados
Inclusão Social
Associação à causa

EZ Towers

Condomínio em São Paulo

A Certificação Guiaderodas
nos nossos edifícios significa
acessibilidade e inclusão.
Oferecer para todos a
melhor estrutura e o melhor
atendimento tem tudo a ver
com os valores da Brookfield
Properties.
Hilton Rejman, Diretor na Brookfield
Property Group Brasil

Santander

Sede em São Paulo

Foi muito bom ter uma
empresa de fora, isenta, nos
ajudando e certificando se
estávamos no caminho certo
Edmar Cioletti, Superintendente
de Engenharia e Infraestrutura
Predial do Santander

KPMG

Escritório Morumbi, São Paulo

O maior ativo da KPMG são as pessoas.
No momento em que a gente fala sobre a
Certificação Guiaderodas, isso contagia
clientes, fornecedores, parceiros e as
próximas gerações. As pessoas que
querem escolher um local de trabalho,
verão isso como um diferencial e vão
dizer: essa é a empresa que eu quero
trabalhar!
Charles Krieck, Presidente da KPMG Brasil

Atento

Site Zona Leste, São Paulo

A Certificação Guiaderodas fortalece o
nosso compromisso com a excelência
e permite a conscientização da
importância da acessibilidade
para a Inclusão Social
André Bresciani, Diretor de Infraestrutura na Atento

Allianz Parque
em São Paulo

É um privilégio sermos a primeira arena
do país a receber essa Certificação.
Ela evidencia nosso compromisso
permanente com a busca pela
excelência no atendimento de todos
Eduardo Rigotto, Gerente
geral do Allianz Parque

CA Techonologies

Escritório em São Paulo

Conquistar a Certificação
Guiaderodas significa também
promover à luz da sociedade
um tema tão importante que
é a acessibilidade
Marcel Bakker, CEO Brasil CA Technologies

Melhor Solução
Digital Inclusiva
segundo a ONU

O app guiaderodas é uma ferramenta gratuita
e descomplicada que traz informações das
condições de acessibilidade dos locais no
mundo. Além de consultar, os usuários podem
também ser protagonistas dessa mudança,
respondendo perguntas simples sobre a
acessibilidade dos locais.
A colaboração no aplicativo permite que
qualquer um, tendo dificuldade de locomoção ou
não, treine seu olhar acessível e contribua com
informações que permitirão previsibilidade a
pessoas com restrição de mobilidade na hora de
traçar suas rotas.
O app foi premiado pela ONU em 2017, como
a Melhor Solução Digital Inclusiva do Mundo.
Disponível na App Store e no Google Play em
inglês, espanhol e português.
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Locais avaliados em mais de 900 cidades em 62 países!

contato@guiaderodas.com

