
A vontade de tornar 
o mundo acessível 

para todos



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 Qualificação da 
Acessibilidade de Empreendimentos  

do guiaderodas: para propiciar  
uma vida mais autônoma  

para todos. 

Conheça a seguir alguns  
dos empreendimentos  
que conquistaram  
o Selo guiaderodas.

Bruno Mahfuz,



Santander 
Sede em São Paulo

Edmar Cioletti, Superintendente  
de Engenharia e Infraestrutura  

Predial do Santander

Foi muito bom ter uma 
empresa de fora, isenta, nos 
ajudando e certificando se 

estávamos no caminho certo



KPMG 
Escritório Morumbi, São Paulo

Charles Krieck, Presidente da KPMG Brasil

O maior ativo da KPMG são as pessoas. 
No momento em que a gente fala sobre 

a qualificação de acessibilidade do 
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!



Atento 
Site Zona Leste, São Paulo

André Bresciani, Diretor de Infraestrutura na Atento

A Qualificação do guiaderodas fortalece 
o nosso compromisso com a excelência 

e permite a conscientização da 
importância da acessibilidade  

para a Inclusão Social



Allianz Parque
em São Paulo

Eduardo Rigotto, Gerente 
geral do Allianz Parque

É um privilégio sermos a primeira arena 
do país a receber essa qualificação. 
Ela evidencia nosso compromisso 

permanente com a busca pela 
excelência no atendimento de todos



CA Techonologies 
Escritório em São Paulo

Marcel Bakker, CEO Brasil CA Technologies

Conquistar o selo guiaderodas 
significa também promover  
à luz da sociedade um tema 

tão importante que  
é a acessibilidade



Processo de qualificação

Como conquistar o 
selo guiaderodas?

Levantamento/
diagnóstico do 

empreendimento
Apresentação 

de relatório

Checagem 
e vivência 
funcional

Treinamento

Selo 
guiaderodas

Arquitetos especialistas 
em acessibilidade e 

pessoas com dificuldade 
de locomoção fazem a 
avaliação dos espaços 
sob os pontos de vista 

técnico e funcional  
do projeto ou edificação 

já construída. 

Seguindo os conceitos 
de Adaptação 

Razoável, Desenho 
Universal e Normas 
Vigentes no país, é 

entregue um relatório 
para direcionamento 

de pontos de  
melhoria ou que não 

cumprem com as 
condições básicas  
de acessibilidade.

Depois de realizadas as 
adequações necessárias, 
pessoas com deficiência 

testam o espaço na 
prática e checam as 

instalações juntamente 
com equipe técnica.

Para complementar 
a acessibilidade 
arquitetônica, o 

guiaderodas realiza 
o treinamento de 

acessibilidade 
atitudinal. O objetivo 

é capacitar os 
funcionários e 

atendentes que 
lidam com o público 
para incrementar a 

experiência acessível. 

Caso o projeto  atenda 
os requisitos de 

acessibilidade técnica e 
funcional, o guiaderodas 

disponibilizará o 
Selo guiaderodas em 
reconhecimento do 
trabalho realizado.
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O app guiaderodas é uma ferramenta 
gratuita e descomplicada que traz 

informações das condições de 
acessibilidade dos estabelecimentos. 

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 funciona no mundo todo e está 
disponível na App Store e no Google Play 

em inglês, espanhol e português.  

Mapear 
a acessibilidade 

e treinar o 
olhar acessível



Promovido pela Organização das Nações  
Unidas (ONU), o World Summit Awards (WSA)  
é o único Evento de Inovação Digital que 
alcança a sociedade em mais de 178 países. 
Os membros de cada país elegem uma solução 
vencedora em cada uma das 8 categorias. 

Em Agosto de 2016, o app guiaderodas foi 
vencedor da etapa brasileira do prêmio nas 
categorias “Inclusion and Empowerment”  
e “Digital Accessibility” , classificando-se  
para a seleção mundial, dentre 451 iniciativas 
finalistas dos cinco continentes.

O guiaderodas foi a única empresa brasileira 
dentre os premiados na etapa global, anunciados 
em Março de 2017. Os projetos demonstram a 
riqueza e a diversidade dos conteúdos digitais  
do mundo, além de provar como iniciativas 
móveis podem melhorar a vida das pessoas 
através do seu impacto social.

Melhor Solução 
Digital Inclusiva
segundo a ONU



Segundo a OMS (Organização  
Mundial da Saúde), a população com  

mais de 60 anos será de 2 bilhões em 2050. 

A nova geração de idosos chega aos 60 anos 
com expectativa de viver por, pelo menos, 

mais um terço da vida. Os “novos idosos” são 
socialmente ativos e estão cada vez mais 

conectados e inseridos no mercado de trabalho, 
o que amplia ainda mais seu poder aquisitivo.

 
Acessibilidade para a qualidade de vida  

de idosos deve ser prioridade global. 

Um mundo 
cada vez 

mais sênior

Idosos



Sentir-se bem-vindo em um ambiente é essencial 
para definição do local que vamos frequentar. 
No ambiente de trabalho, isso fica ainda mais 
evidente, já que as pessoas passam muitas  
horas de suas vidas nesses espaços.

Um espaço com barreiras para utilizar  
o banheiro ou estacionar o carro, por  
exemplo, certamente inviabiliza a atividade  
profissional de muitas pessoas.  

Além das pessoas com deficiência, 
mulheres com sapato alto, gestantes  
em final de gestação e pessoas com  
malas de rodinhas são alguns exemplos 
de como a acessibilidade, além  
de conferir segurança, deixa a  
vida de todos mais confortável.

Acessibilidade como 
plataforma para 
a inclusão

Trabalho



O viajante pode estar sozinho, acompanhado 
de toda a família ou com uma turma amigos - 

independente da companhia, o momento de viajar é 
sempre de grande expectativa. Boa parte das pessoas 

trabalham o ano inteiro e guardam suas economias 
para fazer aquela viagem especial. 

Muitos hotéis, pousadas e pequenos estabelecimentos 
comerciais dizem não investir em acessibilidade pelo alto 

custo e baixo uso. Alegações do tipo “Este é o primeiro 
cadeirante que vem aqui” ou soluções como “Pode deixar  

que a gente carrega” são comuns nessas situações.

Fatos como esses frustram a experiência do consumidor e  
fazem com que os estabelecimentos percam dinheiro. Idosos,  

pais com crianças de colo e pessoas com qualquer tipo de  
restrição de mobilidade são cada vez mais numerosas. Além  

disso, estão inseridas em um contexto de amigos e familiares  
que também tendem a optar por alternativas acessíveis. 

Viajar sem 
frustrações

Turismo



Impacto social

Presente em mais de 900 cidades de 56 países!
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contato@guiaderodas.com


