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RESUMO: As ações para acessibilidade digital na PRODAM datam do início da 
década de 70, quando a empresa já contratava pessoas com deficiência. A 
experiência adquirida neste assunto nos últimos 30 anos foi o diferencial para a 
criação, em 2004, do multimídia interativo “Trabalho – um direito de todos”, em 
parceria com o CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. O cd-rom 
foi uma ferramenta de apoio à sensibilização e orientação dos empregadores e os 
informa sobre as diversas possibilidades em contratar profissionais que tenham 
alguma deficiência. Este produto proporcionou experiências positivas aos 
desenvolvedores em aspectos da construção e propostas de soluções em 
acessibilidade digital, além da importância dos conteúdos disponibilizados. O 
contexto citado neste artigo, foi base para a participação da PRODAM no ATIID 
2005 – III Seminário e II Oficina “Acessibilidade, TI e Inclusão Digital” 
USP / Faculdade de Saúde Pública, São Paulo-SP, 05-06/09/2005. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Cresce gradualmente o número de empresas que estão aderindo à questão 
da Responsabilidade Social. Elas buscam excelência, sustentabilidade, ética 
e transparência.  

Ciente da necessidade de oferecer um instrumento de apoio a este novo 
cenário, o grupo “Profissionalização e Trabalho”, do Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência - CMPD, em parceria com a Companhia de 
Processamento de Dados do Município de São Paulo -  PRODAM, coordenou 
o desenvolvimento de um cd-rom para orientar o poder público e privado, 
no sentido de quebrar mitos e posturas adotadas ao longo dos anos quanto 
à inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 

 
2. HISTÓRICO 

A PRODAM foi uma das primeiras empresas a admitir pessoas com 
deficiência visual para a área de Informática e ao longo dos anos, tornou-
se referência nacional em soluções técnicas para estes profissionais, 
destacando-se pela criação de programas como o "Listador Braille - LIBRA" 
(1976 - premiado pela OIT / ONU), pelo Projeto Estrela Dalva (1988 - o 
primeiro software brasileiro de formatação de textos para impressão em 
Braille), além da criação, em 1998, do Centro de Treinamento da PRODAM 
- sala com 12 computadores equipados com leitores de tela, para cursos de 
microinformática para pessoas com deficiência visual, e curso de 
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disseminação desta cultura para instrutores e monitores, ministrados pelos 
próprios técnicos com deficiência visual da empresa.  

Ainda em 1998, a PRODAM criou ainda o primeiro sítio governamental no 
Brasil especificamente sobre acessibilidade digital 
(http://www.prodam.sp.gov.br/acessibilidade/). 

Em 2003, foi criada a Equipe de Acessibilidade PRODAM, formada por 
técnicos de vários departamentos da empresa, cujo objetivo era aumentar 
ainda mais a atuação da PRODAM na prestação dos diversos serviços sob o 
tema Acessibilidade. Esta ação favoreceu, em meados de 2004, a parceria 
com o CMPD, com a finalidade de promover a inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho (NAMBU 2003; NERI, 2003). Como 
ação concreta dessa parceria, desenvolveu-se o CD-ROM interativo 
“Trabalho um Direito de Todos”.  

 
3. OBJETIVOS  

 
O objetivo geral deste trabalho é apresentar o CD-ROM “Trabalho – um 
direito de todos”, fruto da parceria da PRODAM e em cumprimento às 
metas da gestão do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, 
de construção de uma ferramenta de auxílio à inclusão da pessoa com 
deficiência ao mercado de trabalho. 

Os objetivos específicos são explicar que, como guia de informações 
(ARANHA, 2003; NAMBU, 2003; NERI, 2003), o CD-ROM pretende: 

a) Apresentar as diferenças entre os tipos de deficiência;  

b) Apresentar os mitos mais freqüentemente encontrados no imaginário 
dos empregadores; 

c) Listar a Legislação específica, referências bibliográficas e dicas 
importantes sobre o emprego de pessoas com deficiência; 

d) Apresentar sugestões de como administrar a relação dos funcionários 
com diferentes deficiências através de equiparação de oportunidades e 
ações inclusivas; 

e) Apresentar seus conteúdos de forma acessível também às pessoas com 
deficiência. 

  
4. MÉTODO 

 
Este CD-ROM foi desenvolvido com acessibilidade digital e tecnologia Flash 
(2005) e contém vídeos com depoimentos de profissionais com deficiência, 
especialistas em recolocação profissional, empresários, executivos e 
membros de entidades, além de textos esclarecedores das diversas 
dúvidas dos empregadores.  
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Embora o público-alvo não seja a pessoa com deficiência, os vídeos 
possuem forma de apresentação com legendas (CC - close caption) e com 
LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais. 

As etapas de construção do cd-rom uniram profissionais de várias áreas. 
Os representantes de diversas associações, que atuam em projetos de 
inclusão de pessoas com deficiência, tiveram papel fundamental no 
esclarecimento do assunto de maneira ampla e, ao mesmo tempo, de 
conscientização da equipe de desenvolvimento. 

No CD-ROM, os próprios profissionais com deficiência depõem sobre como 
conseguiram provar suas competências, a despeito das limitações e do 
preconceito com os quais são obrigados a conviver; empregadores relatam 
suas experiências de contratação e flexibilização para adequar sua empresa 
em projetos de inclusão; profissionais ligados à orientação e recolocação 
profissional mostram as necessidades e falhas no relacionamento 
empregador – pessoa com deficiência, mostrando pontos de vistas e 
soluções. 

A partir do levantamento das necessidades e requisitos do segmento das 
pessoas com deficiência (ARANHA, 2003; NAMBU, 2003; VIVARTA, 2003) e 
da discussão entre entidades e empresas participantes do CMPD, foi 
possível, dentre outros resultados, construir uma estrutura de navegação 
interna que garantisse a acessibilidade do produto (THATCHER, 2003). 

Nas etapas preliminares de levantamento de informação foram aplicadas 
técnicas de usabilidade (THATCHER, 2003), como carding sort, e utilizada a 
análise contextual para a estruturação e navegação. Como fruto da análise, 
foram identificadas três “personas” (arquétipos de usuários para 
representação de uma grande população), que nortearam e indicaram 
quais informações os possíveis usuários desta ferramenta estariam 
procurando. Estes arquétipos são: 
 
- O facilitador – a pessoa que trabalha na recolocação de pessoas com 

deficiência; ele conhece as realidades do mercado de trabalho local, 
facilita relações entre pessoas com deficiências e empregadores. O cd-
rom é apoio e intermediário na relação entre pessoa com deficiência e 
empregador. 

- A pessoa com deficiência – que ainda sente os reflexos de um 
histórico de exclusão profissional e luta para superar a barreira do 
ingresso no mercado de trabalho. As dificuldades para sua atuação 
plena estão ligadas à capacitação e inserção no ciclo contínuo de 
aprimoramento, permanência no emprego e participação efetiva nos 
processos dentro da empresa quando empregado; 

- O empregador – freqüentemente desatento às questões de 
responsabilidade social, desconhece realidades sobre pessoas com 
deficiências (pré-conceitos), recursos mínimos para ações de inclusão, 
seus deveres e direitos legais. 
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A detecção de um ruído na comunicação entre o profissional com 
deficiência e o empregador, nas relações de trabalho, evidenciou para o 
grupo de desenvolvimento, a necessidade de se oferecer aos usuários do 
cd-rom, o acesso aos seguintes grandes agrupamentos informativos: 

a) Quebra de barreiras e mitos; 

b) Equiparação das oportunidades dentro do quadro de cargos e atividades 
requeridas para a vaga de emprego. Flexibilização de requisitos; 

c) Ações inclusivas; 

d) Conhecimento sobre tema e assuntos afins, como: legislação, dicas 
diversas, referências de literatura e termos adequados de tratamento. 

Ultrapassada a etapa de levantamento de requisitos e estruturação, foram 
analisados recursos e técnicas de acessibilidade (THATCHER, 2003; 
VIVARTA, 2003) a serem implementados para o projeto. Foram 
consideradas as seguintes situações: 

- Para pessoa com deficiência auditiva: na tela inicial do produto, o 
usuário é avisado que existe som para os vídeos. Desta forma, ele será 
capaz de desativá-lo ou mesmo diminuir seu volume. Também, pode 
pré-selecionar entre visualizar os vídeos com legendas (CC- Close 
Caption) ou LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais. 

 Às telas onde são apresentados os vídeos foram acrescentados botões 
para acesso a textos equivalentes ao áudio. Levando em consideração 
que a principal informação contida nos vídeos era feita não de forma 
visual, mas de forma sonora (monólogo), os textos equivalentes 
constituíram-se da transcrição da fala. Esperou-se, que com este 
recurso extra, um usuário com alguma dificuldade de compreensão, 
como em casos de dislexia, ou mesmo na interrupção da visualização 
dos segmentos de vídeo, pudesse ter acesso às informações essenciais 
de cada depoente.  

- Para pessoas com deficiência visual total: a navegação por 
“migalha de pão” (bread crumb trail)  mostrou-se útil nos testes 
manuais, em que o reconhecimento, localização e compreensão dos 
conteúdos disponíveis foi significativamente facilitado. A navegação por 
“migalha de pão” é a apresentação fixa de uma lista de links das 
páginas ou telas que foram visitadas, de forma que o usuário sempre 
saiba de onde veio e onde está, durante sua navegação no sítio. 

- Para pessoas com baixa visão, disponibilizaram-se botões para 
aumento e diminuição do tamanho dos textos. Os elementos de 
interface, como botões e animações, foram construídos com o software 
FLASH, recorrendo aos recursos de acessibilidade oferecidos por esta 
tecnologia, como textos alternativos aos botões e animações, o que 
possibilitou seu acionamento e interação. Testes manuais com usuários 
com deficiência visual foram feitos desde as etapas iniciais de 
construção. Foi utilizado o leitor de tela Jaws For Windows, que, a partir 
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da versão 5.1, mostra-se compatível com os requerimentos de 
acessibilidade do FLASH. 

- Testes manuais, para verificação de conteúdos e acessos, mostraram-se 
bastante úteis para o reposicionamento de elementos visuais e 
informativos. 

Vale a pena salientar que a experiência angariada neste projeto nos 
levou a aprender lições sobre o uso da tecnologia FLASH de maneira 
bastante significativa. 

 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O CD-ROM “Trabalho – um direito de todos” é um sólido instrumento, uma 
ferramenta de apoio para facilitadores e empregadores engajados na 
temática.  

Por parte do Conselho Municipal da Pessoa com deficiência – CMPD, estão 
previstas parcerias que visam garantir a participação do segmento de 
pessoas com deficiência em todas as discussões e debates referentes à 
empregabilidade destes profissionais. 

Com tiragem inicial de 300 cópias, o cd-rom é inédito na junção do tema 
abordado com a acessibilidade digital. 

A acessibilidade digital para produtos multimídia na PRODAM está se 
tornando realidade. A elaboração de um projeto acessível resultou na 
consolidação da experiência de favorecimento da construção de contextos 
inclusivos no desenvolvimento de produtos audiovisuais. A cada produto 
construído com acessibilidade, mais desenvolvedores engajam-se nesta 
proposta, conscientizando-se e adquirindo a cultura de que é possível 
projetar para TODOS. 
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