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Em 2020, a equipe do Guiaderodas estreitou o relacionamento com 
seus clientes, que aproveitaram o momento atípico para preparar os 
ambientes de trabalho e treinar as pessoas para o retorno das 
atividades em segurança. A pandemia impôs uma série de restrições 
a todos e fez com que desenvolvêssemos ainda mais nossa 
plataforma global de serviços a favor da acessibilidade.

As campanhas de incentivo ao voluntariado para avaliações no app, 
que envolvem a rotina fora de casa, foram pausadas. Em 
contrapartida, potencializamos o impacto social através da nossa 
plataforma gameficada de treinamentos com o objetivo de 
conscientizar colaboradores e treinar equipes para uma atitude mais 
acessível.

Além disso, produzimos conteúdo de relevância para melhorar a vida 
da pessoa com deficiência através das redes sociais e do portal 
guiaderodas.com.

Certificamos novas empresas e empreendimentos, recebemos novos 
reconhecimentos internacionais pelo impacto da iniciativa e seguimos 
nosso trabalho, mais entusiasmados do que nunca, na construção de 
um mundo mais acessível e inclusivo para todos. BRUNO MAHFUZ

Fundador do Guiaderodas
GRI 102-14
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RECONHECIMENTOS

Melhor Aplicativo Móvel para a 
Acessibilidade, ITU / ONU

Propósito + Lucro para alcançar 
os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU

Melhores Iniciativas para 
Acessibilidade, Prêmio Eco / Amcham

Mobilidade sustentável e 
Segurança Viária, Fundación 

Mapfre a Inovação Social

Melhor Iniciativa Digital para 
Inclusão do Mundo, WSA / ONU

Uma das 100 startups para ficar 
de olho, Revista PEGN

35 inovadores com menos de 35 
anos, MIT Technology Review

Melhores Empresas de Impacto 
Social, Viva Schmidheiny

Ao longo dos anos, prêmios e reconhecimentos internacionais e nacionais foram 
conquistados nos âmbitos da sustentabilidade, empreendedorismo social e mobilidade.

ODS 11 E 17 
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NÚMEROS DO GUIADERODAS

GRI 102-3, 102-4, 102-6

Empresas e Prédios
Certificados

21
Empresas e Prédios em
Processo de Certificação

26
Pessoas Treinadas
6.790

Setores Atendidos:

AGRO 
CONSULTORIA 
COWORKINGS 
EDUCAÇÃO 
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS 
EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS
ESPORTIVO 
FARMACÊUTICA 
FINANCEIRO 
HOTELARIA 
MOBILIDADE 
SEGURANÇA 
SHOPPING CENTERS 
TECNOLOGIA 
TELECOMUNICAÇÃO 
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NÚMEROS
App e guiaderodas.com

Total de usuários ativos
15.991

NÚMEROS
app e guiaderodas.com

Países
124

Visitantes por Mês
5.094

Cidades
2.048
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UMA IDEIA QUANDO É BOA, É BOA PARA TODOS



Este relatório tem o objetivo de identificar e reportar o impacto gerado através das ações conjuntas realizadas com as 
empresas e instituições que compõem a Rede Guiaderodas em prol da acessibilidade e inclusão. 

Esta publicação auxilia no diagnóstico de sustentabilidade e influencia substancialmente as avaliações e decisões 
dos stakeholders com os quais as empresas parceiras se relacionam. 

Nos exercícios de 2019 e 2020, referenciamos alguns dos indicadores às diretrizes internacionais Global Reporting 
Initiative (GRI), relacionando-os aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pelas Organizações 

das Nações Unidas (ONU) em 2015.

O RELATÓRIO
Informações de 2019 - 2020
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As Normas GRI criam uma linguagem comum para organizações e stakeholders, por meio da qual os impactos ESG, environmental social and governance, em português, ASG, ambientais, 
sociais e de governança, das organizações podem ser comunicados e compreendidos.

As Normas visam  aumentar a comparabilidade e a qualidade global das informações acerca desses impactos, possibilitando, dessa  forma, mais transparência e melhor prestação de contas 
por parte das organizações. 

As ações demonstradas neste relatório, fazem referência às seguintes Normas GRI:

GRI - GLOBAL REPORTING INITIATIVE
Informações de 2019 - 2020

102-14

403-7

404-2

413-1

403-5

410-1

412-2

416-1

Declaração do mais alto executivo

Prevenção e Mitigação de Impactos de Saúde e Segurança do Trabalho diretamente vinculados com relações de negócios

Programas para o aperfeiçoamento de competências dos empregados e de assistência para transição de carreira

103-2 Forma de gestão e seus componentes

Operações com engajamento, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento voltados à comunidade local.

Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança do trabalho

Pessoal de segurança capacitado em políticas ou procedimentos de direitos humanos

Capacitação de empregados em políticas ou procedimentos de direitos humanos

Avaliação dos Impactos na Saúde e Segurança causados por produtos e serviços
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Agenda 2030, criada pela ONU em 2015, é um plano de ação que define 169 metas, organizadas em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que orientam um trabalho 
colaborativo de todos os países e todas as partes interessadas em busca de fortalecer a paz universal com mais liberdade.

O Guiaderodas através do seu trabalho em prol da acessibilidade e inclusão, auxilia empresas a cumprirem os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
OBJETIVO 4 • EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.
OBJETIVO 8 • TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
OBJETIVO 10 •  REDUÇÃO DA DESIGUALDADES

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
OBJETIVO 11 • CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
OBJETIVO 12 • CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

OBJETIVO 16 • PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.
OBJETIVO 17 • PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
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SUMÁRIO

AMBIENTES

ATENDIMENTO

COLABORADORES

GOVERNANÇA

COMUNIDADE



AMBIENTES



MERCADO LIVRE

SEGURANÇA E BEM ESTAR NO AMBIENTE DE TRABALHO
Locais bem preparados para receber a todos atraem clientes, funcionários, fornecedores e possibilitam que pessoas com e sem deficiência convivam juntas sem qualquer restrição.

AMBIENTES
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Aprimoramento da Experiência

AVALIAÇÃO TÉCNICA E
VIVÊNCIA FUNCIONAL

SUPORTE
TÉCNICO

TREINAMENTO E
CONCIENTIZAÇÃO 

PESQUISA E
ENGAJAMENTO 

CERTIFICAÇÃO
GUIADERODAS

A Certificação Guiaderodas é um programa que reconhece e aprimora as melhores práticas de acessibilidade e inclusão.

Sua metodologia original foi desenvolvida em conjunto por uma equipe interdisciplinar, composta por arquitetos 
especialistas, pesquisadores e pessoas com deficiência. Ela se baseia na premissa de que acessibilidade deve ser vista 
como um exercício contínuo e no conceito de que "ambientes acessíveis" são compostos pela estrutura física e pelas 
pessoas.

Com isso, a avaliação vai muito além do atendimento à legislação vigente e às normas técnicas elaboradas pelos órgãos 
de regulação. Ao entender acessibilidade como um organismo vivo e incorporar fatores humanos, o processo de avaliação 
também leva em consideração a experiência prática de pessoas com deficiência, a percepção dos usuários habituais do 
espaço, além de aspectos de tratamento interpessoal.
ODS 8 GRI 403-7

GRI 1
02-1
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LINK SCHOOL OF BUSINESS

ESCOLA PARA TODOS
Muitas pessoas com restrição de mobilidade têm suas atividades impossibilitadas pela falta de acessibilidade nas instituições de ensino.

AMBIENTES
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CERTIFICAÇÃO GUIADERODAS
Link School of Business • 2020

Através do processo de Certificação Guiaderodas instituições de ensino preparam-se 
para incluir todas as pessoas eliminando as barreiras arquitetônicas e atitudinais. 

O engajamento dos alunos e professores no processo, potencializa a conscientização 
sobre o tema e estes, uma vez impactados, levarão esse valor para suas áreas 
específicas.
ODS 4
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WT MORUMBI

PRÉDIOS CERTIFICADOS: A ESCOLHA DAS GRANDES EMPRESAS
Edifícios corporativos com a Certificação Guiaderodas costumam ter como inquilinos grandes empresas multinacionais. Estas, além de demandarem alto nível de acessibilidade para os 
seus colaboradores, tem como objetivo atingir objetivos sustentáveis nos âmbitos ambientais, sociais e econômicos.

AMBIENTES
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Grandes empresas costumam ter no seu quadro de funcionários muitos colaboradores 
com deficiência ou qualquer restrição de mobilidade. Com o objetivo de favorecer a 
autonomia e bem-estar de seus ocupantes, proprietários de prédios comerciais e 
gestores de fundos imobiliários encontram na Certificação Guiaderodas o parceiro para 
zelar e manter a acessibilidade e inclusão de todos.
ODS 12 GRI 403-7

GRI 1
02-1

CERTIFICAÇÃO GUIADERODAS
Infinity Tower
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ATENDIMENTO



HAGANÁ
EMPRESA DE SEGURANÇA

CERTIFICADA ATITUDE ACESSÍVEL

ATENÇÃO, GENTILEZA E RESPEITO
Tão importante quanto oferecer uma estrutura acessível, é ter pessoas preparadas para lidar com a diversidade. O Guiaderodas valoriza a interface humana e a considera fundamental para 
uma experiência acessível. 

ATENDIMENTO
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JOGO GUIADERODAS ATITUDE ACESSÍVEL

Com o objetivo de capacitar as pessoas para aprimorar a experiência de clientes e todos os 
ocupantes do espaço, o Guiaderodas realiza o treinamento de Acessibilidade Atitudinal, isto 
é, referente à atitude acessível das pessoas. 

O Treinamento é realizado online, permitindo que os colaboradores possam fazê-lo de 
acordo com sua conveniência, sem prejudicar a operação. 

Intitulado “Jogo Guiaderodas Atitude Acessível” tem duração de 60 minutos corridos e foi 
concebido utilizando metodologias de aprendizado baseada em jogos e simuladores.

Certificados individuais em formato digital são emitidos após conclusão do treinamento.
ODS 8 E 10 GRI 404-2A, 403-5, 410-1, 412-2, 416-1
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OBJETIVOS DO TREINAMENTO

Apresentar as principais características das diferentes deficiências.

Discorrer sobre formas de aprimorar a experiência dos clientes.

Qualificar os participantes para lidar de forma proativa com
pessoas com deficiência e restrição de mobilidade.

Vivenciar situações estimuladas e treinar a se colocar no lugar do outro.

Conhecer algumas das atitudes que diminuem
as barreiras entre as pessoas.

Treinar o olhar e estimular o engajamento na causa para um
mundo com mais acessibilidade e inclusão para todos.
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TEMAS ABORDADOS

Acessibilidade para todos
Acessibilidade não beneficia apenas pessoas com deficiência. 
Acessibilidade é boa para todos, em todas as fases da vida.

Condições Permanentes
Conheça as características específicas das diferentes deficiências 
e aprenda a atender cada uma delas. Exemplo: Qual é a melhor 
forma de conduzir uma pessoa com deficiência visual? Você sabia 
que muitos surdos são capazes de fazer leitura labial?

Condições Temporárias
As condições temporárias são inúmeras e todas as pessoas já 
vivenciaram alguma experiência em que se beneficiaram da 
acessibilidade.                                                                                       
Exemplo: Quais pessoas podem usar o assento preferencial no 
transporte público coletivo?

Termos para se referir às pessoas com deficiência
Existem muitas formas de se referir às pessoas com alguma 
deficiência e conhecer a terminologia mais adequada é 
fundamental para aumentar a confiaça e evitar constrangimentos.

Princípios para uma Atitude Acessível
Atitudes acessíveis quebram barreiras e aproximam pessoas. Qual 
a melhor forma de auxiliar uma pessoa com deficiência? A 
desmistificação nos torna mais úteis!

Voluntariado Digital
Conscientização e Participação Ativa. Depois de estudar, treinar e 
aprender sobre esse mundo novo, está na hora de colocar em 
prática! O App Guiaderodas é uma excelente ferramenta para 
começar esse treino.
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NÚMEROS PLATAFORMA

ODS 8 E 10 GRI 404-2A, 403-5,
410-1, 412-2, 416-1

Número de Pessoas Treinadas
6.790

Horas de treinamento
9.120

  Parabéns aos idealizadores do programa, muito útil e 
fácil compreensão a todos, principalmente as pessoas 
que trabalham diretamente com o público é ótimo.

VALDECIR L.
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  Já vejo o mundo com outros olhos, e é importante 
colocarmos na prática. Podemos sim fazer a diferença 
com atitudes :)
Amei. Obrigada por esse treinamento genial :)

  A acessibilidade é algo muito importante, não só para 
as pessoas com deficiência, mas para todos.

  Muito obrigado! Muito bom adquirir conhecimentos 
de assuntos em determinados setores, e quando 
encontramos pessoas ou plataforma, que reconhece  
e busca nos melhorar cada dia é muito gratificante.

  Muitooo bom praticar sobre assuntos 
que não abordamos rotineiramente.

ANA PAULA S.

CESAR ANTONIO S.

TAMIRES S.

RODRIGO C.

APRESENTAÇÃO AMBIENTES ATENDIMENTO COLABORADORES GOVERNANÇA  COMUNIDADE



COMPETIÇÃO DO BEM

Os colaboradores da empresa que melhor performaram no 
Jogo Guiaderodas Atitude Acessível recebem o título "Mestre 
em Gentileza" como forma de reconhecimento e incentivo às 
boas práticas atitudinais. Assim, além humanizar e aprimorar o 
treinamento, também valoriza o funcionário participante.

GENTILEZA
MESTRE EM

TOP 10 - Participantes

PIERRE M. WILLIAN J. CARLA C. ANA PAULA S. VALDECIR L.

EMILIANO D. LARISSA S. ELIEZER T. ALEX S. JOSÉ ANTONIO A.
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COLABORADORES



AÇÕES COM LEROY MERLIN

ENGAJAR E TRANSFORMAR
Através de sessões de treinamentos síncronas, da produção de conteúdo nas redes sociais, da divulgação de conhecimento de utilidade pública no portal Guiaderodas.com e no Aplicativo 
Guiaderodas, a iniciativa provê informação para que a sociedade se conscientize sobre a importância da acessibilidade e inclusão.

COLABORADORES
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PALÁCIO TANGARÁ
Certificado Atitude Acessível

CONSCIENTIZAÇÃO DOS COLABORADORES
A conscientização e sensibilização reduzem as desigualdades e trazem naturalidade para a atitude dos 
colaboradores à medida que se aproximam do universo das pessoas com deficiência. Essas dinâmicas, 
presenciais e virtuais desenvolvem empatia e estimulam o comprometimento dos funcionários da empresa 
com a causa.
ODS 8 E 10 GRI 404-2A, 403-5, 410-1, 412-2

GRI 1
02-1

GRI 1
02-1

Empresas já realizaram treinamento
41

Número de Pessoas Treinadas
6.790
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GOVERNANÇA



LSB
LINK SCHOOL OF BUSINESS

COMPROMISSO DA LIDERANÇA
Ser acessível e inclusivo é um exercício diário e exige grande empenho das corporações. Diagnosticar a performance atual da sustentabilidade nos seus três âmbitos (ambiental, social e 
governança) é fundamental para garantir uma tomada de decisão responsiva e traçar metas para o aprimoramento contínuo.

Sendo assim, o processo de Certificação conta com a participação ativa da liderança da empresa para que os valores da acessibilidade e inclusão sejam potencializados.

GOVERNANÇA
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ODS 16, GRI 103-2

        A Certificação Guiaderodas só traz benefícios: para a escola, para os alunos e para 
todos os visitantes do Link Campus. Esperamos, assim, ser um exemplo a ser seguido....

ÁLVARO SCHOCAIR,
Fundador da Link School of Business

HILTON HAJMAN,
vice-presidente da Brookfield Properties Brasil

        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 nossos valores......

MARTIN JACO,
CEO da BR Properties

        Acreditamos que o termo acessibilidade seja muito mais abrangente hoje do que 
anteriormente. Agora, acessibilidade se refere a uma gama muito grande de usuários de 
edificações e não somente às pessoas com necessidades especiais. Trata-se de uma população 
muito grande e que pode variar com o tempo. Se as edificações não levarem isso em 
consideração, certamente ficarão obsoletas.
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        Foi uma honra enorme receber a Certificação Guiaderodas. Foi o atingimento de um objetivo. Certamente 
essa conquista vai contagiar clientes, fornecedores, parceiros aqui dentro e nós vamos falar com todo mundo 
sobre o que a gente conseguiu, sobre como isso está transformando a nossa empresa e as novas gerações. 
Eu tenho certeza absoluta que no momento que a gente fala sobre acessibilidade, que a gente fala sobre o 
Guiaderodas, as pessoas que querem escolher um local de trabalho, elas certamente vão ver isso como um 
diferencial e vão dizer: essa é a empresa que eu quero trabalhar.

ODS 16, GRI 103-2

        A gente vai melhorando sempre. Obviamente sabemos que isso aqui é só 
um passo para a gente continuar evoluindo e trabalhando junto com a equipe 

do Guiaderodas para seguir essa agenda que é de extrema relevância......

TIAGO AZEVEDO,
CFO do Mercado Livre

CHARLES KRIECK,
CEO da KPMG Brasil
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COMUNIDADE



EZ TOWERS

O IMPACTO DO GUIADERODAS NA MOBILIDADE URBANA
Ingressar no processo de Certificação significa dar condições de acesso a todos. Uma vez certificado, o empreendimento recebe 
destaque na plataforma Guiaderodas e contribui para a mobilidade urbana da região.  

COMUNIDADE
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INCENTIVO AO VOLUNTARIADO
Através do app Guiaderodas todos, com ou sem deficiência, podem avaliar de acordo com a sua percepção, 
as condições de acesso para pessoas com dificuldade de locomoção dos mais diversos locais.

A avaliação segue um código de cores: verde, acessível;  amarelo, parcialmente acessível ou vermelho, 
inacessível. 

Além de prover informações para que as pessoas possam ter mais segurança no planejamento de seus 
destinos, a iniciativa promove a importância da acessibilidade e estimula o voluntariado digital.

ODS 11 E 17 GRI 413-1
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Dos locais avaliados estão no Brasil
88,7%
Outros países

Índia

Canadá

EUA

Paquistão

Portugal

Espanha

Alemanha

Argentina

México

Outros

19,6%

17,6%

13,9%

10,7%

9,3%

9,0%

6,8%

4,2%

3,8%

5,1%

APP GUIADERODAS

NÚMEROS
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Evolução dos cadastros no app

Homens
54,3%

Outros
0,3%

Mulheres
45,4%Gêneros

APP GUIADERODAS

NÚMEROS
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Mai/20
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Nov/19

Set/19

Jul/19

Mai/19

Mar/19

Jan/19
0
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APP GUIADERODAS

NÚMEROS

Locais Avaliados
Verde Vermelho Amarelo

13/05/2019 22/07/2019 01/02/2020 12/06/2020 22/10/2010

08/03/2019 18/07/2019 27/11/2019 07/04/2020 17/08/2020 27/12/2010

10 mil

7,5 mil

5 mil

2,5 mil

0
01/01/2019
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CICLO VIRTUOSO DA AVALIAÇÃO

Lugares acessíveis são valorizados

A avaliação é feita

Pessoas com dificuldade de locomoção
se sentem mais tranquilas a sair

A acessibilidade começa a ser exemplo
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O portal guiaderodas.com oferece informações de qualidade para que todas as pessoas ampliem a sua 
consciência sobre o assunto e aprendam cada dia mais sobre o universo da acessibilidade e inclusão.

20.000

10.000

jan/20 dez/20jan/19

GUIADERODAS.COM

Crescimento de 2019 para 2020
328%

Média de visitas por mês em 2019
1.944

Média de visitas por mês em 2020
8.331

Número de visitas por mês no período de 2019-2020
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REDES SOCIAIS
Total de interações:

4,21%   Comentários
2,35%   Salvos

93,44% Curtidas

159.682

Total de posts
452

Média de interações
353

Crescimento de seguidores

25 mil

24 mil

23 mil

22 mil

21 mil

20 mil

19 mil

18 mil

Jan/19 Abr/19 Jul/19 Out/19 Jan/20 Abr/20 Jul/20 Out/20 Dez/20

APRESENTAÇÃO AMBIENTES ATENDIMENTO COLABORADORES GOVERNANÇA  COMUNIDADE



REDES SOCIAIS

Mulheres
59,71%

Homens
40,29%

GêneroFaixa etária

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 0% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Mulheres Homens
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PARCERIAS
O Guiaderodas incentiva e promove parcerias público-privadas, privadas, e com a sociedade civil para 
potencializar o impacto de seus objetivos. 

O programa PIPE (Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas) desenvolvido pela FAPESP (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e pela FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) é um 
exemplo de parceria de sucesso. Com o objetivo de maximizar a utilidade pública, esses órgãos financiam o 
desenvolvimento do aplicativo Guiaderodas, melhorando a interface para o usuário.

ODS 11 E 17
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REDE GUIADERODAS
Ser acessível e inclusivo é um exercício diário e exige grande empenho das corporações. Sendo assim, as empresas que fazem parte da Rede Guiaderodas dão passos sólidos nessa 
direção e estabelecem o comprometimento do aprimoramento contínuo.

COMUNIDADE
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REDE GUIADERODAS
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RELATÓRIO DE IMPACTO
2019 - 2020

www.guiaderodas.com


