
A curta jornada numa empresa de 100 anos 

Implementando a 
acessibilidade digital



O
i!

"Designer 

pra toda 

obra"

Micaela Benezra

Marketing

digital

UX/UI 

Designer 

no Sicredi



Instituição Financeira 
Cooperativa 
 
Todos decidem, todos usufruem, todos são iguais. 

4 milhões + 

“Vamos onde ninguém mais vai” 

Única instituição financeira em mais de 200 municípios 
Inclusão financeira para milhões de pessoas 



Transformação digital! 
Estamos criando aplicativos para todas as plataformas do 0. 

Por que ainda não somos inclusivos?



Somos agentes de transformação. 

A responsabilidade 
é nossa.



Abril/2019: 

Somos 6 pessoas interessadas. 

Por onde começar?



Desenvolvedores front-end 

UX/UI Designers 

QAs 

Analistas e POs 

Fizemos uma pesquisa: 



Você já ouviu falar de diretrizes de acessibilidade?



Você utiliza diretrizes de acessibilidade?



t

Por quê?

"Não sei como fazer.”



t

Por quê?

"Não é exigido pela empresa.”



t

Por quê?

“Não tenho TEMPO.”



“[…] esquecemos que na realidade 

brasileira existem casos de pessoas que 

não sabem escrever o próprio nome, 

idosos, cegos entre outros. […]” 



“[…] não podemos tratar essas 

pessoas como excessão ou como 

"feature", elas são parte do todo. […]” 



“[…] Se a cultura da empresa 

trabalhar isso, será possível incluir 

esse tema na definição de pronto dos 

itens a serem desenvolvidos. […]"



E agora?



O modelo Spotify 



Acessível via 
leitor de tela

Meta das Chapters 

iOS, Android, Web 



Grupos de trabalho 
por Chapter

Aprendizado coletivo 



Hugo: mais 
de 1 milhão 
de traduções



Verde Sicredi 
#64C932 
Contraste: 1.98 FAIL

Verde Sicredi - Digital 
#3FA110 
Contraste: 3.13 OK

FALHOU PASSOU!



Compartilhando 
com todos

“Canal Aprendizagem” 



Parceria com 
o Jorge!



35 pessoas na Guilda 
de Acessibilidade!



Desafios de 
acessibilidade nos 

testes de contratação!



Apoio das 
lideranças!



Apoio dos grupos 
de diversidade!



2020
No caminho… 



O que aprendemos 
nesse processo?



Não espere uma 
reclamação para agir.



Você vai errar.



Aprendizado por papéis.



Mas é acessível?
Legal, 



Sempre tem muito mais interessados 
do que conhecedores. 

Eu não estava 
sozinha!



Sempre tem muito mais interessados 
do que conhecedores. 

Vocês também 
não estão.



linkedin.com/in/micaelabenezra/

Vamos?


