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RESUMO 

 

A comunidade portadora de necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida 

possui requisitos diferenciados de acesso aos produtos e serviços bancários, pois as 

limitações físicas ou de comunicação, restringem a interação desses indivíduos 

pelos meios convencionais de relacionamento. Integrar o cliente, oferecendo 

conveniência, disponibilidade e portabilidade com segurança em transações 

financeiras deve ser o objetivo a ser perseguido pelas instituições financeiras. No 

Brasil, apesar da ampla legislação sobre a inclusão de pessoas com deficiência na 

sociedade, há lacunas à efetividade destas leis no dia a dia. As organizações devem 

propor melhorias na oferta de produtos e serviços à sociedade que, mesmo não 

previstas em lei, ofereçam acessibilidade aos indivíduos portadores de qualquer 

deficiência, exercendo a verdadeira Responsabilidade Social. Neste cenário, a 

tecnologia deve buscar formas de dar apoio aos grupos de pessoas, para que cada 

papel possa ser desempenhado com eficiência, rapidez, conforto e segurança. 

Compondo eixo econômico importante, os bancos podem contribuir no atendimento 

de necessidades de grupos específicos, conciliado às suas estratégias 

organizacionais. 

 

Palavras-chave: acessibilidade, necessidades especiais, mobilidade reduzida e 

usabilidade.
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ABSTRACT 

 

The special needs bears and/or reduced mobility community has differentiated 

requirements for accessing to the bank products and services, so the physical or 

communication limitation, restricts the interaction of these individual by conventional 

methods of relationship. Client integrates offering convenience, availability and 

portability with security in financial transactions must be an objective to be 

persecuted by the financial institutions. In Brazil, in spite of the spacious legislation 

on the inclusion of persons with deficiency in the society, there are gaps to the 

effectiveness of these laws in day by day. The organizations must propose 

improvements to offer products and services for society that weren’t even predicted 

in laws, offering accessibility to the individuals that bear any deficiency, practicing the 

truthful Social Responsibility. It is the environment that technology must research for 

ways to give support to the groups, thus each person can develop efficiently, rapidly, 

comfortably and surely his function. Consisting on an important economic group, 

banks can contributes in the service of necessities for specific group reconciling it 

with the organization strategies. 

 

Keywords: accessibility, special needs bears, reduced mobility and usability.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Denomina-se acessibilidade a condição para utilização, com segurança e 

autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de 

comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

 

A acessibilidade é uma das questões centrais para a qualidade de vida e o pleno 

exercício da cidadania pelas pessoas portadoras de necessidades especiais, seja 

por alguma deficiência física ou mobilidade reduzida em função do avanço da idade 

ou patologia. 

 

O conceito de acessibilidade tem íntima relação com outro, o de inclusão. De acordo 

com SASSAKI (apud Francisco, 2003, p.24), 

 

Para dizer que uma sociedade está acessível é preciso verificar sua 
adequação de acordo com seis quesitos básicos: 
Acessibilidade arquitetônica: não há barreiras ambientais físicas nas 
casas, nos edifícios, nos espaços ou equipamentos urbanos e nos meios de 
transporte individuais ou coletivos. 
Acessibilidade comunicacional: não há barreiras na comunicação 
interpessoal (face-a-face, língua de sinais), escrita (jornal, revista, livro, 
carta, apostila, incluindo textos em braile, uso do computador portátil) e 
virtual (acessibilidade digital). 
Acessibilidade metodológica: não há barreiras nos métodos e técnicas de 
estudo (escolar), de trabalho (profissional), de ação comunitária (social, 
cultural, artística etc) e de educação dos filhos (familiar). 
Acessibilidade instrumental: não há barreiras nos instrumentos, utensílios 
e ferramentas de estudo (escolar), de trabalho (profissional) e de lazer ou 
recreação (comunitária, turística ou esportiva). 
Acessibilidade programática: não há barreiras invisíveis embutidas em 
políticas públicas (leis, decretos, portarias) e normas ou regulamentos 
(institucionais, empresariais, etc). 
Acessibilidade atitudinal: não há preconceitos, estigmas, estereótipos e 
discriminações. 

 

Há que se chamar a atenção para o fato de que a denominada acessibilidade 

tecnológica não deve ser tratada como um tipo apartado de acessibilidade, pois 
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quando aplicável, o aspecto tecnológico deve suportar todos os quesitos citados 

acima. 

Avanço tecnológico não significa, necessariamente, mais acessibilidade. Por 

exemplo: muitos caixas de auto-atendimento bancário, à medida que foram 

desenvolvendo mecanismos de segurança para seus usuários, perderam a 

usabilidade para milhares de brasileiros portadores de deficiência visual, pois entre 

outros fatores, as perguntas feitas por escrito deixaram de ser as mesmas a cada 

saque ou consulta, além da implementação de senha ambígua, para a qual são 

apresentados dois caracteres numéricos correspondentes a uma tecla. 

 

A especialização tecnológica, sobretudo no sistema financeiro, tem colocado o 

contato humano em segundo plano, obrigando o usuário a adaptar-se à máquina 

para a maioria dos serviços bancários, sendo fundamental, portanto, que todos 

tenham acesso a esses adequada e confortavelmente, ou seja, o cidadão tem que 

conseguir usar, o cidadão tem que querer voltar a usar. 

 

De acordo com o artigo 2º da Lei n.º 10.098/2000, temos que: 

 
Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 
das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

1
 

 

Visando garantir a acessibilidade sob o ponto de vista das técnicas de engenharia, 

arquitetura e infra-estrutura tecnológica, voltadas à ergonomia, podemos contar 

ainda com publicações especializadas que dão suporte ao tema sob todos os 

aspectos e que se encontram descritas em diversas normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

Em decorrência do Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado com os Ministérios 

Públicos Federal e Estadual, foi reconhecida a necessidade de publicidade e 

facilitação do acesso, via Internet, das normas da ABNT que possuam interesse 

social, em especial aquelas relacionadas direta ou indiretamente às pessoas com 
                                                           

1
 A Lei 10.098 foi sancionada por Fernando Henrique Cardoso, em seu mandato como Presidente da 

República. 
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necessidades especiais citadas pela legislação nacional, tendo em vista a relevância 

e o caráter público que estas possuem. 

Juridicamente, as pessoas portadoras de necessidades especiais são conceituadas 

como aquelas que possuam algum grau de deficiência física, auditiva, visual ou 

mental, ou ainda mobilidade reduzida em decorrência da idade. 

 

Conceitualmente, pessoa portadora de deficiência é a que possui limitação ou 

incapacidade para o desempenho de qualquer atividade, enquanto que pessoa com 

mobilidade reduzida é aquela que por qualquer motivo, tenha dificuldade de 

movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da 

mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. 

 

Neste estudo, serão considerados indivíduos portadores de necessidades especiais, 

perante as Instituições Financeiras, todos aqueles com algum grau de dificuldade 

em se relacionar, interagir ou de se informar adequadamente perante essas 

Organizações, seja por deficiências físicas, auditivas, visuais ou ainda por falta de 

alfabetização, agilidade ou mobilidade. 

 

As deficiências físicas – em particular as visuais e auditivas – representam uma 

barreira para o uso do computador, ou do telefone, pelos portadores dessas 

necessidades. Pessoas analfabetas ou analfabetas funcionais (que conseguem ler 

uma placa de ônibus, por exemplo, mas não um parágrafo de texto) encontram 

dificuldade semelhante. O mesmo acontece com alguns idosos e pessoas sem 

familiaridade com os recursos da tecnologia. 

 

Existem atualmente, softwares que facilitam o uso do computador, do telefone e de 

serviços como os dos caixas eletrônicos por pessoas com algum tipo de deficiência 

que impeça a leitura de telas ou a digitação de textos. Um dos recursos existentes, 

por exemplo, é uma solução que converte textos escritos em fala, o Virtual Vision, 

disponível por algumas Instituições Bancárias. 

 

De acordo com LIMA (2006, p.9): 
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A usabilidade é um atributo de qualidade relacionado à facilidade do uso de 
algo. Mais especificamente, refere-se à rapidez com que os usuários podem 
aprender a usar alguma coisa, a eficiência deles ao usá-la, o quanto 
lembram daquilo, seu grau de propensão a erros e o quanto gostam de 
utilizá-la. Se as pessoas não puderem ou não utilizarem um recurso, ele 
pode muito bem não existir. 
 

Há quinze anos, a web era algo diferente para as pessoas. Hoje ela é uma rotina, é 

uma ferramenta. Se for de fácil acesso, será utilizada, do contrário, não. Em 

decorrência das inúmeras possibilidades oferecidas atualmente, os usuários estão 

menos tolerantes a sites complexos. Nunca a usabilidade foi tão importante. 

 

Os bancos brasileiros assumiram há algum tempo a liderança no investimento em 

tecnologia da informação no mercado nacional. Atualmente não existe um único 

produto disponibilizado pelo setor que esteja desvinculado da tecnologia. Faz parte 

da estratégia dos bancos, uma automação cada vez maior dos serviços bancários. 

 

Um dos principais atributos que tornam um sistema de informação de fácil 

aprendizado e memorização, é que este seja orientado para a usabilidade. Ou seja, 

que possua um bom planejamento e tenham interfaces úteis e fáceis de manipular. 

 

Ao desenvolver um software, o contexto social no qual os usuários estão inseridos é 

um fator que tem que ser levado em consideração para que este seja facilmente 

assimilado. O nível cultural e o meio social e as necessidades individuais, são 

variáveis fundamentais para o sucesso de um sistema. O tipo de interface utilizado 

pode ser bem assimilado por um grupo e rejeitado por outro. 

 

Por exemplo, as interfaces utilizadas nos sistemas dos Terminais de Auto-

Atendimento e Internet Banking devem fazer com que os clientes se sintam 

confortáveis ao realizarem transações autônomas, do contrário, por não se sentirem 

confiantes ou não compreenderem o sistema, estes são desestimulados a realizar 

transações por esse meio. 

 

O desejável seria que ao acessar os Terminais de Auto-Atendimento ou Internet 

Banking, os clientes, portadores de necessidades especiais, ou não, conseguissem 

realizar suas tarefas de forma intuitiva, sem necessidade de suporte ou treinamento. 
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Outro aspecto a ser observado, segundo LIMA (2006, p.8), “é que a usabilidade 

fortalece os humanos e torna mais fácil e mais agradável tratar a tecnologia que 

impregna cada aspecto da vida moderna”. Observar pessoas que se sentem 

oprimidas pela tecnologia não é uma cena feliz, mas é bastante comum. 

Aprimorando a usabilidade, podemos permitir que pessoas com baixo grau de 

instrução possam ter empregos significativos, podemos conectar idosos com a 

comunidade, podemos fornecer as mesmas informações e serviços a usuários 

portadores de deficiências físicas que fornecemos a todas as outras pessoas, 

podemos permitir que todo mundo utilize computadores de uma maneira mais 

produtiva e reduzindo seus sentimentos de frustração e impotência. 

 

Faz-se necessária a assimilação pelas Instituições Financeiras, de que a usabilidade 

e a acessibilidade, além de beneficiar a humanidade, fortalecem também os seus 

negócios. 

 

A presente pesquisa discorrerá sobre aspectos relativos à adequação das 

ferramentas, comunicação, serviços e espaços físicos disponibilizados aos 

indivíduos portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida, na sua 

interação com as instituições financeiras, objetivando um comparativo com a 

legislação vigente sobre o tema. 

 

No Censo Demográfico realizado no ano de 2000, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o primeiro a quantificar pessoas portadoras de 

necessidades especiais, 14,5% da população brasileira declarou possuir algum tipo 

de deficiência. Trata-se de uma parcela significativa, que viverá excluída 

socialmente, caso medidas que visem à adequação de espaços públicos, privados e 

ferramentas tecnológicas não sofram adequação necessária para que os indivíduos 

usufruam de maneira irrestrita à inclusão sob todos os aspectos. 

 

Dentre o público citado no parágrafo anterior, podemos considerar que a maioria dos 

que já alcançaram maturidade, possuem algum tipo de relacionamento com 

instituições bancárias e estas deveriam possuir para com esses indivíduos 
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paralelamente à responsabilidade social, o interesse em fidelizá-los como clientes, 

não encarando o cumprimento da legislação como mera ação de caridade. 

 

Com freqüência, as dificuldades de locomoção nas vias públicas, de acesso aos 

transportes públicos ou usabilidade de softwares e à Rede Mundial de 

Computadores, inviabilizam o exercício pelas pessoas portadoras de necessidades 

especiais de exercer os direitos à educação, à saúde, ao trabalho, enfim, exercer a 

cidadania. 

 

O presente estudo propõe-se a examinar a questão no contexto das Instituições 

Financeiras e os mecanismos de acessibilidade usabilidade de que estas dispõem. 

 

Nesta pesquisa, pretende-se analisar paralelamente os requisitos estabelecidos pela 

legislação vigente, seja no âmbito federal, estadual ou municipal e o que 

observamos na prática. 

 

O objetivo geral deste estudo é descrever as soluções de atendimento autônomo e 

atendimento presencial, disponibilizadas aos indivíduos portadores de necessidades 

especiais ou mobilidade reduzida nas instituições financeiras, e quão amigáveis são 

as ferramentas existentes, no que diz respeito à usabilidade. 
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1.1. Estrutura do Trabalho 

 

Capítulo 1 – Apresenta os objetivos da pesquisa, justificativas do tema, bem como a 

sua importância, além da estrutura do trabalho. 

 

Capítulo 2 – Traz alguns aspectos históricos acerca do tema, além de referências na 

legislação e normas. 

 

Capítulo 3 – Discorre sobre diversificados grupos e seus enfrentamentos perante a 

falta de acessibilidade no atendimento bancário. 

 

Capítulo 4 – Trata dos meios, que se empregados no atendimento bancário, podem 

trazer usabilidade às ferramentas disponibilizadas pelas instituições financeiras. 

 

Capítulo 5 – Apresenta, em linhas gerais, o método empregado na composição do 

estudo. 

 

Capítulo 6 – Conclui o estudo e sugere trabalhos futuros em continuidade à 

pesquisa. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO 

 

No decorrer da história da humanidade puderam ser observadas diversas mudanças 

conceituais sobre a deficiência e sobre o tratamento dispensado pela sociedade aos 

cidadãos que apresentavam dificuldades motoras, mentais ou sensoriais. No 

passado os indivíduos deficientes eram exterminados, pois se acreditava que eram 

amaldiçoados. Somente na Idade Média, após a intervenção da Igreja, todas as 

pessoas foram consideradas criaturas de Deus, independente de possuir ou não 

uma deficiência. No entanto, elas deixaram de ser mortas para serem abandonadas 

e depender da caridade alheia para sua sobrevivência (SCHWARZ; HABER, 2006, 

p.7). 

 

A situação de inclusão dos membros da terceira idade na sociedade, também é uma 

situação bastante recente, e que pode ser percebida através de grupos que reúnem 

esses indivíduos promovendo integração, aprendizado e treinamento. 

 

Felizmente, o mesmo pode ser observado quanto à população de adultos não 

alfabetizados ou parcialmente alfabetizados que vêm reduzindo nos últimos anos, 

graças à conscientização de empresas que disponibilizam em suas dependências 

espaços para desenvolvimento de tele aulas. 

 

Conforme podemos observar em MERCADANTE (2004, p.6), o reconhecimento 

público das limitações de capacidade das pessoas portadoras de necessidades 

especiais e dos direitos destes indivíduos, enquanto cidadãos, aos recursos básicos 

e específicos de saúde e educação, assim como a preocupação de inclusão social 

dos deficientes, dos membros da terceira idade e dos analfabetos em situação de 

igualdade a exemplo de outras minorias étnicas e religiosas datam de mais de 30 

anos. Contudo os resultados práticos deste reconhecimento não foram perceptíveis 

nesse período. 
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Infelizmente, a história mostra que o portador de deficiência sempre recorreu ao 

esforço individual para superar obstáculos à sua real inclusão e aceitação na 

sociedade, exemplos como Franklin Roosevelt (ex-presidente americano, 

paraplégico), Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (famoso escultor mineiro), ou 

mesmo o cantor Stevie Wonder (cego desde o nascimento), são exceções no meio 

e, predominantemente, se destacam por talentos e habilidades individuais que 

sobressaem, mesmo quando comparados a pessoas ditas “normais”. 

 

Neste contexto, a partir de recomendações e resoluções internacionais, as 

legislações de diversos países, incluindo o Brasil, vêm sendo reformuladas para 

resguardar os direitos de cidadão aos portadores de qualquer tipo de necessidade 

especial e/ou mobilidade reduzida. 

 

Tendo em vista o objeto da pesquisa: “Acessibilidade em Instituições Financeiras – 

Direitos Conquistados”, a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, possui 

conteúdo fundamental ao embasamento teórico da pesquisa, pois define 

juridicamente “Acessibilidade”, em seu item I do Artigo 2o, conforme abaixo, além de 

possuir conteúdo concernente à necessidade de eliminação de obstáculos dos 

sistemas e meios de comunicação: 

 
I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 
das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

2
 

 

A eliminação de barreiras dos sistemas e meios de comunicação atinge diretamente 

parte do público alvo da pesquisa, composto por analfabetos, analfabetos funcionais 

ou analfabetos digitais, ou seja, indivíduos munidos dos sentidos e com total 

mobilidade, mas que, no entanto, não possuem acesso adequado às informações. 

Tal direito está assegurado na lei acima citada, conforme pode ser observado no 

Artigo 17 do Capítulo IV:  

 

                                                           

2
 A Lei 10.098 foi sancionada por Fernando Henrique Cardoso, em seu mandato como Presidente da 

República. 
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O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e 
estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os 
sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de 
deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o 
direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao 
transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.

3
 

 

O acesso presencial às agências também possui referência na Lei 10.098, por meio 

do capítulo IV, que trata da acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo, 

em seu Artigo 11: “A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou 

privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou 

se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida”. 

 

Em consonância com o acima exposto, no que tange à acessibilidade, e tendo como 

foco a prioridade no atendimento, temos a Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 

2000, que subsidia a pesquisa, na medida em que regulamenta a prioridade de 

atendimento às pessoas com deficiência e aos idosos, que compõem o público do 

estudo em seu Artigo 1º: 

 
As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas 
acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos 
termos desta Lei.

4
 

 

O teor do parágrafo único refere-se diretamente às Organizações objeto da 

pesquisa: “É assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade de 

atendimento às pessoas mencionadas no art. 1 º”. 

 

O estabelecido na Lei nº 10.048 foi o primeiro passo no sentido da acessibilidade, 

que pôde ser observado com relação ao atendimento assistido, prestado pelas 

instituições bancárias. 

                                                           

3
 A Lei 10.098 foi sancionada por Fernando Henrique Cardoso, em seu mandato como Presidente da 

República. 

4
 A Lei 10.048 foi sancionada por Fernando Henrique Cardoso, em seu mandato como Presidente da 

República. 
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A regulamentação das Leis 10.048 e 10.098 se deu por meio do Decreto nº 5.296, 

de 02 de dezembro de 2004, que normatiza em seu Capítulo II, Art. 5o, o 

atendimento prioritário nas instituições financeiras:  

 
Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as 
empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras 
deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

5
 

 

No decorrer de seu texto, o mencionado Decreto, define os vários tipos de 

deficiências, além de pessoas com mobilidade reduzida no parágrafo 1º, item II:  

 

Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no 
conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, 
dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando 
redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e 
percepção. 

 

Tais informações são importantes, na medida em que auxiliam na especificação do 

que deve ser observado com relação ao público alvo, na composição do estudo 

paralelo do acesso efetivamente concedido atualmente, a esses indivíduos. 

Outro ponto importante, tratado no referido normativo, trata da acessibilidade em si, 

e os pontos a serem observados para a garantia desta, como pode ser observado no 

capítulo III, Artigo 8º, item I, além de definir os requisitos arquitetônicos necessários 

ao enquadramento:  

 
Acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total 
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios 
de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 

 

Estabelece também, os requisitos específicos necessários para o atendimento 

autônomo, em seu Capítulo IV, Seção II, Parágrafo 3º, itens esses importantes para 

o confronto com o oferecido atualmente pelas Instituições Financeiras:  

 
As botoeiras e demais sistemas de acionamento dos terminais de auto-
atendimento de produtos e serviços e outros equipamentos em que haja 
interação com o público devem estar localizados em altura que possibilite o 

                                                           

5
 O Decreto 5.296, foi assinado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
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manuseio por pessoas em cadeira de rodas e possuir mecanismos para 
utilização autônoma por pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva, 
conforme padrões estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade da 
ABNT.

6
 

 

O Decreto 5.296/2004, também faz menção quanto ao acesso à informação e à 

comunicação, no Capítulo VI, Artigo 47, há as disposições a serem observadas no 

que se refere à acessibilidade virtual, conforme segue:  

 
No prazo de até doze meses a contar da data de publicação deste Decreto, 
será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da 
administração pública na rede mundial de computadores (internet), para o 
uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno 
acesso às informações disponíveis. 

 

Tal citação é importante porque impacta requisitos a serem atendidos também pelas 

Instituições Financeiras. 

 

Apesar do Decreto nº 5.296 ter entrado em vigor em 2004, o cumprimento de seu 

teor não foi efetivo pelas Instituições Financeiras, levando à assinatura de um Termo 

de Ajustamento de Conduta em 16 de outubro de 2008, entre a FEBRABAN7, por 

meio das instituições bancárias associadas e os Ministérios Públicos Estaduais de 

São Paulo e Minas Gerais e o Ministério Público Federal. 

 

O conteúdo deste Termo de Ajustamento de Conduta apresenta interesse à 

pesquisa, na medida em que determina a aderência pelas Instituições Financeiras, 

aos normativos acima citados, por acordo firmado entre os próprios membros da 

FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) e os Ministérios Públicos Federal e 

Estaduais de São Paulo e Minas Gerais. 

 

Um ponto muito importante apresentado nesse documento, trata especificamente de 

como os itens deverão ser desenvolvidos no universo das Instituições Financeiras, 

como podemos observar, por exemplo, nos itens a, c e f da cláusula quinta, do 

capítulo referente às obrigações: 

 

                                                           

6
 ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

7
 FEBRABAN: Federação Brasileira de Bancos. 
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a) disponibilização de rampas de acesso ou equipamentos eletromecânicos 
de deslocamento vertical (não aplicável para PABs, ressalvado o disposto 
no Parágrafo Terceiro desta cláusula); 
c) instalação de assentos de uso preferencial, devidamente sinalizados e no 
caso de PAB apenas quando houver espaço; 
f) adaptação de ATMs, em conformidade com as normas ABNT NBR 
15250/2005 e ABNT NBR 9050/2004 ou norma da ABNT superveniente.

8
 

 

A denominação PAB, refere-se a “Posto de Atendimento Bancário”, ou seja, 

agências localizadas nas Organizações com as quais a instituição bancária possua 

contrato de “folha de pagamento”, enquanto que a denominação ATM, diz respeito 

aos Postos de Auto Atendimento Bancário. 

 

O TAC – Termo de Ajustamento de Conduta em análise apresenta também, de 

forma clara, os itens a serem observados de acordo com os vários tipos de 

necessidades especiais, como pode ser observado, por exemplo, quanto aos 

deficientes visuais na cláusula 10ª, do capítulo das obrigações: 

 
b) emissão dos cartões magnéticos de acordo com os seguintes 
procedimentos: b.1) envio de folheto de boas vindas em Braille e com letras 
ampliadas, contendo as orientações de uso do cartão e as informações 
relativas a ele; 
b.2) envio de porta-cartão em Braille e auto-relevo, que terá a função de 
capeá-lo, tendo ainda as informações relativas ao BIN, a data de validade e 
o código de segurança.; 
b.3) os procedimentos definidos nos itens b.1 e b.2 permitem o uso 
completo do cartão, ou seja, saques e compra de bens e serviços, inclusive 
via telefone e internet, não requerendo nenhuma alteração no lay-out ou no 
embosso dos cartões. 

 

Ainda sobre os deficientes visuais, há na cláusula 26ª do capítulo das obrigações, 

pontos muito importantes quanto à garantia da usabilidade dos portais das 

instituições financeiras, conforme segue: 

 
Os bancos aderentes, no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses a contar da 
assinatura deste TAC, tornarão o internet banking acessível  em seus 
portais e sítios eletrônicos na rede mundial de computadores (internet), para 
uso das pessoas com deficiência visual que detenham aplicativo próprio 
para este fim e equipamento compatível, ficando sujeitos às mesmas regras 
de segurança destinadas aos demais clientes e usuários, indistintamente. 

 

                                                           

8
 O TAC – Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado em outubro de 2008, entre a FEBRABAN, o 

Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais de São Paulo e Minas Gerais. 
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Sobre os deficientes auditivos, temos ainda, na cláusula 12ª do mesmo capítulo, as 

seguintes garantias asseguradas no TAC: 

 
a) instalação nas centrais de atendimento telefônico de pontos de recepção 
de mensagens geradas por telefones adaptados para uso de pessoas com 
deficiências auditivas; 
b) disponibilização, nas centrais de atendimento telefônico, de pessoal e 
equipamento capaz de manter comunicação com pessoas com deficiência 
auditiva, nos mesmos horários de atendimento ao público em geral; e 
c) garantir até 28 de fevereiro de 2009, que haja sempre pelo menos uma 
pessoa na dependência capacitada a prestar atendimento às pessoas 
surdas na Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – com ênfase nos termos 
utilizados nas transações e operações bancárias. 

 

Em decorrência de todo o acima exposto, o embasamento teórico fornecido por este 

Termo, muito importante ao desenvolvimento do estudo, pois trata os itens a serem 

observados, de forma focada nas Instituições Financeiras. 

 

A Resolução CMN (Conselho Monetário Nacional) 3.694, de 26 de março de 2009, 

não trata diretamente do público alvo do estudo, ou seja, portadores de 

necessidades especiais ou mobilidade reduzida, contudo, seu conteúdo possui 

interesse à pesquisa, na medida em que dispõe que devem ser garantidos a clareza 

e entendimento na relação mantida entre o cliente e as instituições financeiras, como 

pode ser observado no artigo 3º: 

 
É vedado às instituições referidas no art. 1º recusar ou dificultar, aos 
clientes e usuários de seus produtos e serviços, o acesso aos canais de 
atendimento convencionais, inclusive guichês de caixa, mesmo na hipótese 
de oferecer atendimento alternativo ou eletrônico.

9
 

 

No parágrafo 2º, do artigo 3º, há citação importante no que se refere ao sigilo, 

confiabilidade e segurança das transações realizadas: 

 
A opção pela prestação de serviços por meios alternativos aos 
convencionais é admitida, desde que adotadas as medidas necessárias 
para preservar a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das 
transações realizadas, assim como a legitimidade dos serviços prestados, 
em face dos direitos dos clientes e dos usuários, devendo as instituições 
informá-los dos riscos existentes. 

 

                                                           

9
 A Resolução CMN 3.694 foi assinada em 2009, por Henrique de Campos Meirelles, presidente do 

Conselho. 
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Esse conteúdo poderá ser utilizado analogamente ao fato de que deverão ser 

preservados requisitos de segurança da informação na prestação de serviços, por 

exemplo, aos deficientes visuais. A utilização de aplicativos do tipo “texto fala”, em 

ambientes públicos, deverá ser condicionado ao uso de fones de ouvido, pois sem 

estes, informações sigilosas podem ser divulgadas explicitamente, através da 

verbalização executada pela ferramenta. 

 

No que tange à normatização, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

editou em 30 de março de 2005, a NBR (Norma Brasileira) 15250, documento 

desenvolvido a partir dos requisitos dispostos nas Leis 1048 e 1098 (tratadas 

anteriormente), no que se refere especificamente à acessibilidade em caixas de 

auto-atendimento bancário. 

 

No capítulo 1, que trata dos Objetivos, podemos identificar claramente, através dos 

três primeiros itens a especificidade da Norma, inclusive no que diz respeito ao tipo 

de necessidade especial apresentada pelo usuário: 

 
1.1 Esta Norma fixa os critérios e parâmetros técnicos de acessibilidade a 
serem observados quando do projeto, construção, instalação e localização 
de equipamentos destinados à prestação de informações e serviços de 
auto-atendimento bancário; 
1.2 Para o estabelecimento desses critérios e parâmetros técnicos foram 
consideradas diversas condições de mobilidade e de percepção, com ou 
sem a ajuda de aparelhos específicos, sejam eles: sistemas assistivos de 
voz, cadeira de rodas ou outro que complemente necessidades individuais; 
e 
1.3 Esta Norma segue preceitos do desenho universal, visando proporcionar 
à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, 
estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, a utilização de caixas de 
auto-atendimento bancário, de maneira autônoma e segura. 

 

A NBR 15250 traz subsídios à pesquisa, pois “materializa” os meios de atendimento 

às regulamentações, por exemplo, dispondo de forma específica e técnica sobre 

mecanismos táteis de identificação do posicionamento do cartão, necessidade de 

teclas e pisos táteis, marcação tátil do conector para fones de ouvido, além de tratar 

sobre o dimensionamento necessário para o acesso de forma adequada, por 

exemplo, por cadeirantes. 



24 

 

  

3. A ACESSIBILIDADE NO ATENDIMENTO BANCÁRIO 

 

3.1. Acessibilidade e Qualidade de Vida 

 

Analisando o termo “acessibilidade” de uma forma mais abrangente, nos deparamos 

com seus impactos na qualidade de vida. 

 

A qualidade de vida pode ser avaliada sob vários aspectos, mas há três pontos cujo 

atendimento é fundamental para que ocorra a sua manutenção, são eles: 

capacidade funcional, nível sócio econômico e satisfação pessoal. 

 

No presente estudo, podemos considerar que a entrega dos requisitos de 

acessibilidade pelas Instituições Financeiras, proporcionará, em termos de qualidade 

de vida, o suporte no que se refere à capacidade funcional e conseqüentemente a 

satisfação pessoal, ou seja, se houver garantia do acesso físico para o atendimento 

assistido e a usabilidade dos componentes úteis ao atendimento virtual e/ou auto-

suficiente, os portadores de necessidades especiais ou mobilidade reduzida, 

experimentarão a sensação de inclusão e capacitação. 

 

Em linhas gerais, um bom nível de qualidade de vida é a que oferece condições 

mínimas para que os indivíduos possam desenvolver o máximo de suas 

potencialidades, o que pode ser aplicado de forma muito pertinente aos portadores 

de necessidades especiais ou mobilidade reduzida, ou seja, todos são seres vivos 

que procuram realização pessoal, além do atendimento as suas necessidades 

básicas de acesso adequado às atividades rotineiras. 

 
Assim, como é difícil conceituar Qualidade de Vida, a sua medida também o 
é, já que ela pode sofrer influência de valores culturais, éticos e religiosos, 
bem como de valores e percepções pessoais. Esse caráter de subjetividade 
de que se reveste o conceito de qualidade de vida baseia-se na realidade 
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individual que converge no subjetivismo, constituindo-se, assim, num 
conceito muito complexo e de difícil avaliação (SANTOS.et al, 2002, p.3).

10
 

 
Mesmo levando em consideração o aspecto subjetivo e individual, quanto ao que 

vem a ser “qualidade de vida”, trata-se de obrigação das empresas prestadoras de 

serviços, incluindo-se aí, as Instituições Financeiras, garantir de maneira adequada, 

de acordo com o normatizado, o acesso dos portadores de necessidades especiais 

ou mobilidade reduzida. 

 

Tendo em vista o caráter próprio e subjetivo que a qualidade de vida traz em si, 

talvez o mais adequado às organizações prestadoras de serviços, fosse realizar 

constantemente pesquisas de satisfação junto aos seus clientes, buscando fidelizá-

los através do atendimento prestado. 

                                                           

10
 Trecho extraído de artigo publicado em 2002, na Revista Latino Americana de Enfermagem. 
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3.2. Idosos Frente aos Recursos Tecnológicos 

 

Analisando o cotidiano da população de maneira geral, e evidenciando-se o dos 

idosos, foco do presente capítulo, percebe-se que os mecanismos tecnológicos 

estão presentes desde o relógio digital que os desperta, ao terminal de auto-

atendimento bancário. 

 

Em decorrência dessas ferramentas tecnológicas, tão presentes em seu dia-a-dia, 

chegamos à conclusão de que a inclusão digital de idosos, entre outros benefícios, 

traz garantias para o exercício da cidadania, além da ampliação dos direitos sociais, 

na medida em que os insere no contexto vivido por inúmeros indivíduos, 

independente da faixa etária. 

 

Observando-se a prestação de serviços pelas Instituições Bancárias, apesar da 

consciência de que a acessibilidade às ferramentas tecnológicas traz inúmeros 

benefícios aos clientes em geral, faz-se necessário garantir o atendimento 

presencial eficaz, pois se houver restrição que os obrigue o atendimento autônomo 

(caixa de auto-atendimento ou internet banking), essa pode causar constrangimento, 

desconforto e falta de segurança. 

 

Há garantias asseguradas pela legislação, quanto ao exposto acima, conforme 

podemos observar no texto do parágrafo 3º da Resolução CMN (Conselho Monetário 

Nacional) 3.694:  

 
É vedado às instituições referidas no art. 1º recusar ou dificultar, aos 
clientes e usuários de seus produtos e serviços, o acesso aos canais de 
atendimento convencionais, inclusive guichês de caixa, mesmo na hipótese 
de oferecer atendimento alternativo ou eletrônico.

11
 

 

                                                           

11
 A Resolução CMN 3.694 foi assinada em 2009, por Henrique de Campos Meirelles, presidente do 

Conselho. 
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Em contra partida, há que se garantir a usabilidade das ferramentas tecnológicas 

aos indivíduos que manifestarem desejo de utilização desses mecanismos. 

Devemos partir da premissa de que há idosos conscientes de seu potencial para a 

aprendizagem e de sua co-responsabilidade com o próprio desenvolvimento. Ao 

dominarem as rotinas de uso de ferramentas informatizadas, como por exemplo, o 

caixa de auto-atendimento ou internet banking, estes se sentem seguros, 

reconhecidos, valorizados, enfim, com a auto-estima elevada. 

 

O acima exposto também se encontra assegurado por meio da Resolução CMN 

(Conselho Monetário Nacional) 3.694, conforme podemos observar no parágrafo 2º, 

de seu artigo 3º: 

 
A opção pela prestação de serviços por meios alternativos aos 
convencionais é admitida, desde que adotadas as medidas necessárias 
para preservar a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das 
transações realizadas, assim como a legitimidade dos serviços prestados, 
em face dos direitos dos clientes e dos usuários, devendo as instituições 
informá-los dos riscos existentes. 

 

Ao reconhecer e atender as necessidades de seus clientes idosos seja quanto à 

disponibilização de atendimento assistido eficaz, quanto o atendimento aos 

requisitos de usabilidade para o auto-atendimento, além de cumprir os normativos, 

as Instituições Financeiras estarão garantindo a prestação de serviço adequada a 

um público com tendência crescente e economicamente ativo. 
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3.3. Analfabetos Funcionais e Digitais Frente aos Recursos Tecnológicos 

 

Na busca por desenvolvimento e competitividade, as instituições prestadoras de 

serviço em geral, baseiam sua interação com os clientes em ferramentas 

tecnológicas, o que em muitas situações, pode gerar angústia e inadaptação, tendo 

em vista a inabilidade de muitos desses indivíduos frente a esses recursos. 

 

Diante do quadro que se apresenta atualmente, no qual observamos a evolução 

frenética da tecnologia, com enfoque maior na área dos computadores, vem se 

falando cada vez mais em inclusão digital. 

 

Frente a todos os recursos tecnológicos disponíveis atualmente e da tendência de 

inovação cada vez maior, chegamos à conclusão de que os indivíduos munidos de 

capacidade de raciocinar, mas que ignoram ou que não dispõem de acesso ao uso 

de um microcomputador (em termos tecnológicos a ferramenta mais acessível), 

estará fadado à total exclusão digital e conseqüentemente, em um futuro próximo, à 

exclusão social, pela própria maneira como funcionam, por exemplo, as “redes” de 

comunicação, em sua maioria, trafegadas eletronicamente, por meio de softwares 

específicos.                              

 

Faz-se necessário esclarecer que a inclusão digital está intimamente ligada à 

inclusão social, pelo fato de gerar a disseminação do acesso à informação por meio 

da disponibilização de tecnologia à população, indiscriminadamente. Cabe ressaltar 

que o principal objetivo não é disponibilizar a tecnologia em si, mas sim a integração 

perfeita do indivíduo excluído digitalmente na sociedade, possibilitando, por 

exemplo, que esse utilize as ferramentas tecnológicas (caixa de auto-atendimento e 

internet banking) disponibilizadas pela Instituição Financeira com a qual mantém 

relacionamento, de maneira confortável, clara e segura. 

LOFY sintetiza a essência da necessidade da inclusão digital por toda a 

comunidade, em decorrência dos impactos que a sua falta gera: 
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É indubitável a necessidade da inclusão digital de grande parte da 
população excluída deste universo tecnológico. Precisam ser tomadas 
medidas de urgência por estarmos à beira de um colapso revolucionário 
social, diante do elevado número de cidadãos desconhecedores de 
informações vitais, que dão condições de trabalho e sobrevivência no 
mundo capitalista em que vivemos (LOFY, 2005, s.p.). 

 

O mais preocupante é que a inclusão digital esbarra antes em um fator determinante 

para o seu desenvolvimento bem sucedido: a condição educacional precária que 

vivemos atualmente. O analfabetismo entrava o acesso irrestrito dos indivíduos aos 

recursos tecnológicos, qual seja à informática, ou seja, se um indivíduo tende a se 

tornar em certa medida “refém” das ferramentas disponibilizadas pelas Instituições 

Financeiras, para a gestão de seus recursos, um analfabeto funcional, sequer tem 

acesso às informações a ele pertinentes, a não ser por meio de enfrentamento de 

filas intermináveis nas agências bancárias. 

 

Sobre o exposto no parágrafo acima, há citação muito pertinente de Lofy: 

 
Embora existam entraves ao incremento da inclusão digital em nosso país, 
é necessária a adoção de políticas públicas voltadas a este objetivo, sob 
pena de criarmos em pouco tempo um abismo quase intransponível entre a 
população brasileira, ou seja, os alfabetizados digitalmente e os excluídos 
digitais” (LOFY, 2005, s.p.). 

 

Estabelecendo-se a relação entre a inclusão digital e o analfabetismo, chegamos à 

conclusão de que na realidade, existem duas espécies principais de exclusão digital 

a serem observadas: a exclusão das pessoas alfabetizadas e a exclusão dos 

analfabetos. Quanto às Instituições Financeiras, como o quesito principal para a 

relação estabelecida com seus clientes é a confiança, deveriam ser disponibilizadas 

ferramentas que atendessem a todo e qualquer público. 

 

Talvez, uma ferramenta com usabilidade adequada pelos analfabetos, pudesse ser 

desenvolvida com base em ícones, além da linguagem escrita, enquanto que para 

os indivíduos excluídos digitalmente, o time-out para as transações pudesse ser 

maior, garantindo que esse obtivesse a compreensão dos requisitos necessários à 

transação que está prestes a realizar. Em ambos os casos, a disponibilização de 

treinamentos, poderia garantir a utilização adequada em termos de conforto, clareza 

e segurança. 
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3.4. Deficientes Visuais e Auditivos Frente aos Recursos Tecnológicos 

 

Tão corriqueiro quanto assistir à TV, ler uma revista ou jornal, ou ainda utilizar um 

aparelho celular é ter acesso adequado aos caixas eletrônicos, portais de internet 

banking ou às centrais de atendimento telefônico das instituições bancárias. 

 

Sabemos que novas ferramentas tecnológicas auxiliam deficientes visuais e 

auditivos na obtenção de informação, mas o acesso é restrito e pouco conhecido. 

Um exemplo de tecnologia de ponta disponível atualmente é a de celulares que 

possuem compatibilidade com um aplicativo denominado Talks, que viabiliza que os 

deficientes visuais, entre outras funcionalidades, recebam e enviem mensagens de 

texto e identifiquem ligações por meio de verbalização tanto do texto disponibilizado 

na tela como dos comandos estão sendo executados, além da possibilidade de 

acionar o GPS (Global Positioning System), ferramenta que facilita e torna mais 

segura a circulação independente dos indivíduos portadores de deficiência visual. 

 

Teríamos um grande exemplo de inclusão social e econômica, se as operadoras de 

telefonia celular fornecessem o software (Talks) citado no parágrafo anterior, como 

forma de fidelizar o cliente portador de deficiência visual, não como caridade, e sim, 

como forma de negócio, assim como se as Instituições Financeiras o fizessem, 

adequando os seus canais de atendimento autônomo não meramente para atender 

aos requisitos mandatórios da legislação. 

 

Como meio de suprir a falta de acesso às tecnologias mais sofisticadas na obtenção 

de informação pelos portadores de deficiência visual, instituições voltadas a esse 

público, produzem “revistas faladas”, ou seja, locutores verbalizam os artigos e 

esses são gravados em CDs e distribuídos. 

 

De acordo com PACETE, 

 
A iniciativa de produzir revistas faladas da Fundação Dorina Nowill visa 
atender a demanda de deficientes visuais que existem no Brasil e 
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necessitam de recursos para se informarem, de acordo com o IBGE, são 
cerca de 150 mil cegos (incapazes de enxergar) e 2,5 milhões que possuem 
grande dificuldade de ver (baixa visão). Outras entidades como a ASSP 
(Associação dos Surdos de São Paulo) também busca alternativas para 
uma parte dos 5,7 milhões de pessoas com Deficiência Auditiva, o 
equivalente a 2% da população brasileira. As opções de informação para 
essas pessoas já foram bem mais limitadas, mas hoje vivem constantes 
evoluções, entretanto, mesmo com o esforço de instituições e a existência 
de diversas ferramentas tecnológicas o acesso ainda é caro, restrito e falta 
informação (PACETE, 2009, p.1). 

 

Com relação às publicações em Braille, outro agravante a ser destacado é a questão 

do custo, conforme podemos observar em PACETE (apud ORMANEZE, 2009, p.1), 

“Materiais em Braille, além de poucos são caros, para transcrever uma página de 

caracteres comuns para o Braille você aumenta em quatro vezes a quantidade de 

páginas.” 

 

No tocante às Instituições Financeiras, o citado no parágrafo anterior impacta 

diretamente nos tangíveis fornecidos por essas Organizações, como por exemplo: 

extratos, faturas ou contratos, que atualmente estão sendo adequados para o 

atendimento aos requisitos do Termo de Ajustamento de Conduta ao Decreto 

5.296/04. 

 

Quanto aos deficientes auditivos, temos um exemplo claro de falta de acessibilidade 

quando observamos que são raros os programas exibidos na televisão, o meio de 

comunicação mais popular disponível, que possuem sistema Closed Caption 

(legenda oculta), ou seja, há barreiras no acesso à comunicação, conforme 

podemos verificar em PACETE: 

 
Uma comissão de especialistas e representantes sociais levou até a ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) propostas para a padronização 
dos sistemas de legenda, o que deu origem à norma de acessibilidade em 
comunicação e televisão NBR 15290. Publicada em 31 de outubro de 2005 
e vigorando desde 30 de novembro do mesmo ano. A norma estabelece 
parâmetros de acesso à informação para todas as pessoas com deficiência 
auditiva, visual ou cognitiva. De acordo com a norma, o Closed Caption 
deve possuir no mínimo 98% de acerto nos textos em caso de legenda ao 
vivo, nos pré-gravados a exatidão deve ser de 100% e o tempo de exibição 
deve variar, dependendo da programação, de 2 a 5 segundos (PACETE, 
2009, p.2). 

 

Ainda assim, não há obrigatoriedade quanto a que todos os programas sejam 

exibidos utilizando-se dessa tecnologia e por esse motivo, a Internet continua sendo 
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o melhor veículo de comunicação à população portadora de deficiência auditiva. É 

por meio dessa ferramenta que as Instituições Bancárias atendem grande parte das 

necessidades de seus clientes, é claro, desde que esses possuam acesso a 

microcomputador. 

 

A tecnologia existe, mas muitas vezes não é acessível financeiramente. Um exemplo 

é a tecnologia TDD (Telephone Device for Deaf), que permite a comunicação dos 

portadores de deficiência auditiva via discagem telefônica, com mensagens escritas 

exibidas na tela do computador, o que viabiliza, por exemplo, o contato desses 

indivíduos com os Serviços de Atendimento ao Consumidor que disponham dessa 

tecnologia, enquadrando-se aí, as Instituições Financeiras. 

 

Por meio do Termo de Ajustamento de Conduta ao Decreto 5.296/04, as Instituições 

Bancárias estarão obrigadas, a partir de 16 de outubro de 2009, a disponibilizar 

centrais adaptadas com a tecnologia TDD (Telephone Device for Deaf), além de 

profissionais especializados em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para 

atendimento presencial nas agências bancárias. 
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3.5. Deficientes Mentais e o Acesso à Movimentação Bancária 

 

Fazem parte do universo dos indivíduos portadores de necessidades especiais os 

deficientes mentais, sendo necessária, portanto, citação em relação a esses 

cidadãos no presente estudo. 

 

No que tange às Instituições Financeiras, não há muito que ser tratado com relação 

à acessibilidade dos deficientes mentais, tendo em vista que esses indivíduos 

perante a essas Organizações, têm que ser representados por meio da figura de um 

“Representante Legal”, ou seja, é a figura do responsável, que assume legalmente a 

responsabilidade pelas operações realizadas em nome de seu tutelado, nos 

mesmos moldes dos clientes convencionais. 

 

Quanto à legislação, é garantido o atendimento prioritário aos Representantes 

Legais, desde que esses se façam acompanhados de seus tutelados, conforme 

podemos verificar no texto da cláusula 13a do Termo de Ajustamento de Conduta 

firmado entre a FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) e os Ministérios 

Públicos Federal e Estadual: 

 
O atendimento aos deficientes mentais, exceto sua prioridade em relação 
aos demais clientes e usuários não deficientes, dar-se-á nas mesmas 
condições operacionais e de segurança disponibilizadas para todos os 
demais, entendendo-se que este atendimento não prescindirá da 
assistência ou da representação exigida para a prática dos atos da vida 
civil, quando cabível. 
Parágrafo Único - O assistente ou representante legal somente fará jus ao 
tratamento especial previsto neste instrumento se estiver acompanhado do 
assistido ou do representado.

12
 

 

A acessibilidade nas Instituições Financeiras deverá ser plenamente garantida aos 

Representantes Legais, assim como aos usuários convencionais, aos deficientes 

físicos, visuais, auditivos ou aos portadores de mobilidade reduzida. 

                                                           

12
 O TAC – Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado em outubro de 2008, entre a FEBRABAN, 

o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais de São Paulo e Minas Gerais. 
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3.6. Deficientes Físicos e o Acesso ao Atendimento Bancário 

 

Podemos considerar a acessibilidade de deficientes físicos às Instituições Bancárias, 

sob dois aspectos: o acesso físico, às dependências bancárias ou salas de auto-

atendimento; e o atendimento no que se refere à usabilidade das ferramentas 

disponibilizadas para o atendimento autônomo. 

 

No tópico corrente, trataremos da acessibilidade física, tendo em vista que a 

acessibilidade voltada à usabilidade já foi abordada anteriormente, e o dito também 

se aplica aos deficientes físicos. 

 

A acessibilidade dos portadores de deficiência física aos locais públicos em geral, 

implicam em adaptações arquitetônicas, tendo em vista que grande parte das 

construções existentes remonta de épocas nas quais não havia obrigatoriedade da 

previsão de acesso irrestrito para a aprovação do projeto de construção civil. 

 

A legislação que trata do tema é farta e em grande parte, existe há tempos, mas 

somente há poucos anos temos percebido adequações que permitem a locomoção e 

acesso por deficientes físicos em ambientes públicos. 

 

Segue referência a alguns normativos que se aplicam à acessibilidade de portadores 

de deficiência física às Instituições Financeiras, e que serviram de base ao Termo de 

Ajustamento de Conduta, celebrado em outubro de 2008 entre a FEBRABAN 

(Federação Brasileira de Bancos) e as Instituições Financeiras, sendo citadas em 

seu item “I”: 

 
3) Os termos da Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, que estabelece 
a prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, aos idosos com 
idade superior a 60 (sessenta) anos, às gestantes, às lactantes e às 
pessoas acompanhadas por crianças de colo. 
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5) O disposto na Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que fixa 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, tratando da eliminação de 
barreiras arquitetônicas ou funcionais que impeçam o acesso ou a utilização 
de equipamentos públicos ou destinados ao uso público, incluindo sistemas 
de comunicação e meios de transporte.  
8) Que a definição de atendimento prioritário, contida no Decreto 
5.296/2004, exige a instalação de assentos, adaptação do mobiliário, apoio 
assistivo às pessoas com deficiência por meio da utilização da Libras, guias 
intérpretes, telefones adaptados para  pessoas surdas ou com deficiência 
auditiva, entre outros.

13
 

 

O referido Termo de Ajustamento de Conduta também faz menção à 

regulamentação elaborada pelo Conselho Monetário Nacional, por meio da 

Resolução CMN (Conselho Monetário Nacional) 2.878, de 26 de julho de 2001, que 

trata especificamente de acessibilidade no âmbito das Instituições Financeiras, cujo 

artigo 9o prevê: 

 
As instituições financeiras devem estabelecer em suas dependências 
alternativas técnicas, físicas ou especiais que garantam: 
I - atendimento prioritário para pessoas portadoras de deficiência física ou 
com mobilidade reduzida, temporária ou definitiva, idosos, com idade igual 
ou superior a sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas 
por criança de colo, mediante: 
 

a) garantia de lugar privilegiado em filas; 
b) distribuição de senhas com numeração adequada ao 

atendimento preferencial; 
c) guichê de caixa adaptado e para atendimento preferencial; ou 
d) implantação de outro serviço de atendimento personalizado; 

 
II - facilidade de acesso para pessoas portadoras de deficiência física ou 
com mobilidade reduzida, temporária ou definitiva, observado o sistema de 
segurança previsto na legislação e regulamentação em vigor; 
III - acessibilidade aos guichês de caixa e aos terminais de auto-
atendimento, bem como facilidade de circulação para as pessoas referidas 
no inciso anterior.

14 
 

Podemos perceber que em grande medida, a complacência dos órgãos públicos em 

fazer cumprir os normativos relacionados à acessibilidade física, deve-se ao fato do 

planejamento e investimentos em adaptações arquitetônicas e em maquinário 

                                                           

13
 O TAC – Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado em outubro de 2008, entre a FEBRABAN, 

o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais de São Paulo e Minas Gerais. 

14
 A Resolução CMN 2.878 foi assinada em 2001, por Carlos Eduardo de Freitas, presidente interino 

do Conselho. 
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nesses implícitos, conforme menção no item “I” do TAC - Termo de Ajustamento de 

Conduta: 

  
12) Que o cumprimento integral pelas agências e PABs das exigências 
estabelecidas no Decreto nº 5.296/2004 ou em regulamentação que venha 
reger essa matéria, dependia de aquisição de equipamentos devidamente 
adaptados, de acordo com as normas técnicas da ABNT. 

 

Quando o objetivo é a acessibilidade, um fator essencial a ser atendido é o 

“Desenho Universal”, cuja definição constante no capítulo “3” da norma ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) 15.250, que trata da usabilidade e 

acesso aos Caixas de Auto-Atendimento Bancário, traduz exatamente os requisitos 

a serem observados: 

 
3.9 desenho universal: Forma de conceber produtos, meios de 
comunicação, serviços e ambientes para serem utilizados por todas as 
pessoas, o maior tempo possível, sem a necessidade de adaptação, 
beneficiando pessoas de todas as idades e capacidades. O conceito de 
desenho universal tem como pressupostos: equiparação nas possibilidades 
de uso, flexibilidade no uso, uso simples e intuitivo, captação da informação, 
tolerância para o erro, dimensão e espaço para o uso e interação (ABNT, 
2005). 

 

A aplicação de preceitos apresentados em literatura pertinente e normativa como a 

acima citada, fortalecem e facilitam as relações dos portadores de necessidades 

especiais ou mobilidade reduzida, promovendo a inclusão social desses indivíduos 

por meio da acessibilidade. 



37 

 

  

4. A USABILIDADE NAS FERRAMENTAS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO 

 

4.1. Automação Bancária Orientada à Usabilidade 

 

É possível encontrarmos algumas e diversificadas definições para usabilidade, como 

em Moraes, “Usabilidade diz respeito à habilidade do software em permitir que o 

usuário alcance facilmente suas metas de interação com o sistema” (MORAES, 

1999, p.17). 

 

Problemas de usabilidade estão relacionados com o diálogo estabelecido entre a 

interface sistêmica e o indivíduo. “Algumas deficiências deste tipo incluem: 

incompatibilidade entre produtos, inconsistência, decodificação difícil e estranheza” 

(MORAES, 1999, p.17), ou seja, a tecnologia empregada não atende ao padrão 

cognitivo do usuário. 

 

Assim como em SANTOS, “usabilidade pode ser compreendida como a capacidade, 

em termos funcionais humanos, de um sistema ser usado facilmente e com 

eficiência pelo usuário” (SANTOS, 1998, s.p.), também é possível observar que a 

responsabilidade pela não usabilidade, deve-se ao não atendimento das 

necessidades de interação do indivíduo com a ferramenta. 

 

Podemos verificar que se faz necessário haver uma associação entre o emprego de 

tecnologia adequada, para que os padrões cognitivos dos mais diversificados 

usuários possam ser atendidos em sua plenitude. 

 

O texto da Norma ISO 9241, que trata das recomendações ergonômicas, também 

traz conceito muito semelhante aos citados anteriormente: “a usabilidade é a 

capacidade que apresenta um sistema interativo de ser operado, de maneira eficaz, 

eficiente e agradável, em um determinado contexto de operação, para a realização 

das tarefas de seus usuários” (ABNT, 2004, p.5). 
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Diante do até então exposto, podemos absorver que se uma ferramenta tecnológica 

cumpre aos requisitos de usabilidade, ela atende às necessidades de maneira 

confortável e eficiente, significando solução e não problema ou dificuldade ao 

usuário. 

 

No que tange à automação bancária, a acessibilidade ao uso pelos clientes, pode 

ser entendida como a flexibilidade proporcionada para o acesso à informação e à 

interação, de maneira que usuários com diferentes necessidades possam acessar e 

usar as ferramentas tecnológicas, ou seja, essas têm que atender à usabilidade. 

 

Assim como a usabilidade, a acessibilidade possui um conceito relativo, que 

depende do entendimento das necessidades dos usuários. Um sistema com boa 

usabilidade pode não ser acessível a um determinado usuário, e vice-versa. 

Enquanto, por exemplo, a acessibilidade diz respeito a alcançar à informação 

desejada e conseguir interagir com um sistema, a usabilidade diz respeito, entre 

outras coisas, a quão fácil e agradável é usar e navegar por essa ferramenta. 

 

Atualmente, a acessibilidade nas Instituições Financeiras, é garantida por meio da 

legislação, enquanto que a usabilidade pode ser considerada um requisito de 

negócio (o “algo a mais”) para as prestadoras de serviços, na busca por mercados 

cada vez mais competitivos. 

 

A interação tecnológica com os clientes, atendendo às necessidades específicas 

tornou-se, no mercado, um fator fundamental para se obter qualidade, satisfação 

dos usuários e bons resultados. A usabilidade, segundo NIELSEN (1996), permite 

classificar a qualidade da interface com o usuário e pode ser definida pela união de 

cinco atributos: 

 
Facilidade de aprendizado: O sistema deve permitir que o usuário aprenda 
a executar suas tarefas no prazo mais curto possível; 
Eficiência de uso: O sistema, uma vez dominado pelo usuário, permite um 
alto grau de produtividade; 
Retenção: O sistema deve ser relembrado facilmente, mesmo por um 
usuário casual, de forma que o retorno ao sistema, após cada período de 
ausência, não implique um reaprendizado extensivo; 
Minimização de erros: O sistema deve ter uma taxa baixa de erros de 
utilização. Além disso, os erros cometidos pelo usuário devem ser 
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facilmente recuperáveis (por exemplo, volta a um estado seguro) e erros 
catastróficos não podem ocorrer. 
Satisfação: O sistema deve ser agradável de usar, ou seja, seus usuários 
ficam subjetivamente satisfeitos com ele (NIELSEN, 1996, p.22). 

 

Podemos chegar à conclusão, de que a entrega dos requisitos de usabilidade, 

atenderiam plenamente às necessidades dos portadores de necessidades especiais 

e mobilidade reduzida na sua interação com as Instituições Financeiras, pois quando 

falamos em usabilidade, o usuário é o foco e são suas necessidades que devem ser 

atendidas. Segundo FERREIRA (1999), 

 
O perfil do usuário é o conjunto de informações que descreve as 
características relevantes do usuário do sistema. A importância desta 
atividade é tratar de questões como: grau de escolaridade, habilidade 
computacional, experiência profissional e outras. São as características 
pessoais do usuário que influenciam diretamente no desenvolvimento da 
interface do sistema. Usuários de diferentes faixas etárias, por exemplo, 
provavelmente não possuirão as mesmas necessidades no que concerne à 
usabilidade dos sistemas (FERREIRA, 1997, p.203). 

 

Talvez, o ideal para garantir a usabilidade do atendimento autônomo pelas 

Instituições Financeiras, fosse promover testes piloto das ferramentas, prevendo a 

participação de usuários com as mais diversas especificidades, incluindo indivíduos 

portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida. 
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4.2. Inteligência Cognitiva 

 

Nesta monografia a inteligência cognitiva é tratada pretendendo-se apenas 

demonstrar que sistemas ou ferramentas tecnológicas que possuem alguma 

orientação nesse sentido, apresentam maior interação com os usuários. 

 

A cognição é o processo pelo qual o ser humano interage com os seus semelhantes, 

portanto, quando dizemos que determinado sistema computacional possui 

inteligência cognitiva, inteligência artificial ou inteligência computacional, significa se 

tratar de uma ferramenta cujo objetivo é relacionar-se com o usuário da maneira 

mais próxima possível. 

 

Ao contrário do que se possa imaginar, a inteligência cognitiva não possui a 

pretensão de espelhar o pensamento humano, conforme podemos observar em 

GUDWIN (apud GALLO, 2006, p.2): “A cognição humana é o meio para obter um 

sistema mais eficaz, através de algoritmos. Eles não possibilitam que uma máquina 

tenha a mesma capacidade de entendimento do ser humano”. 

 

A inteligência artificial busca de alguma forma, modelar o funcionamento da mente 

humana para transportá-lo aos sistemas e ferramentas computacionais, de maneira 

que estes executem bem as tarefas que lhe são atribuídas, independentemente de 

quão afastadas da mente humana de fato estejam. 

 

Tendo em vista o acima citado, entendemos que ao desenvolver os aplicativos que 

se prestarão ao atendimento autônomo de seus clientes, as Instituições Financeiras 

deveriam norteá-los no sentido da inteligência cognitiva, pois assim, os clientes de 

maneira geral, incluindo-se os portadores de necessidades especiais, obteriam 

acesso a ferramentas que atenderiam aos seus anseios e necessidades de maneira 

específica. 
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4.3. Tecnologia Assistiva 

 

Hoje e cada vez mais, surgem novos horizontes no campo das pesquisas em busca 

de oferta de melhor qualidade de vida aos portadores de necessidades especiais ou 

mobilidade reduzida e nesse tema, há que se citar a tecnologia assistiva. 

 

Tecnologia assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar as 

possibilidades de recursos e serviços que podem contribuir para proporcionar ou 

ampliar habilidades funcionais de pessoas com necessidades especiais, 

promovendo vida independente e inclusão social. 

 

No âmbito da acessibilidade em Instituições Financeiras, o objetivo da tecnologia 

assistiva é proporcionar aos indivíduos com necessidades especiais ou mobilidade 

reduzida, maior independência e inclusão, por meio da ampliação de suas 

possibilidades de comunicação, mobilidade e controle espacial. 

 

De acordo com COOK e HUSSEY (1995, s.p.), a Tecnologia Assistiva pode ser 

definida como: "uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas 

concebidas e aplicadas para minorar os problemas encontrados pelos indivíduos 

com deficiências". 

 

Para o presente estudo, a tecnologia assistiva será citada sob o ponto de vista dos 

Recursos, pois é por meio destes que a acessibilidade e usabilidade em Instituições 

Financeiras poderão ser alcançadas. Conforme o portal “tecnologiaassistiva”, os 

Recursos são: “todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema 

fabricado em série ou sob-medida utilizado para aumentar, manter ou melhorar as 

capacidades funcionais das pessoas com deficiência” (BERSCH, 2006, s.p). 

 

Podemos entender a tecnologia assistiva, voltada aos recursos, como as 

ferramentas e conceitos aos quais as Instituições Financeiras terão que recorrer 
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para atender aos requisitos de usabilidade e acessibilidade, conforme podemos 

verificar em desdobramento sobre o tema: 

 
Os recursos podem variar de uma simples bengala a um complexo sistema 
computadorizado. Estão incluídos brinquedos e roupas adaptadas, 
computadores, software e hardware especiais que contemplam questões de 
acessibilidade, dispositivos para adequação da postura sentada, recursos 
para mobilidade manual e motorizada, equipamentos de comunicação 
alternativa, chaves e acionadores especiais, aparelhos de escuta assistida, 
auxílios visuais, materiais protéticos e milhares de outros itens 
confeccionados ou disponíveis comercialmente (BERSCH, 2006, s.p). 

 

Enfim, a utilização dos recursos oferecidos pela Tecnologia Assistiva, possibilitam a 

adequação das ferramentas tecnológicas e arquitetura para o atendimento às 

necessidades dos indivíduos de maneira geral, qualquer que seja o ambiente, 

possibilitando a realização de tarefas dos mais diversificados interesses.



43 

 

  

5. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia empregada para a realização do estudo proposto teve caráter de 

investigação exploratória, tendo em vista que a questão a ser analisada não é 

conhecida em profundidade pela pesquisadora. 

 

Conforme pode ser observado em MARTINS, o estudo exploratório ou formulador, 

“trata-se de uma abordagem que é adotada para a busca de maiores informações 

sobre determinado assunto [...] tem a finalidade de formular problemas e hipóteses 

para estudos posteriores” (1994, p.30). 

 

As informações acerca do público alvo deste estudo foram coletadas por meio de 

literatura pertinente, que trouxe subsídios para entender o universo e os entraves 

enfrentados cotidianamente, frente às instituições bancárias, pelos portadores de 

qualquer necessidade especial, seja esta decorrente de deficiência física ou mental, 

dificuldade de mobilidade ou dificuldade de compreensão, como por exemplo, os 

analfabetos, analfabetos funcionais ou analfabetos digitais. 

 

O ambiente selecionado foi o das Instituições Financeiras, cuja avaliação se deterá 

aos canais e serviços prestados aos portadores de necessidades especiais e/ou 

mobilidade reduzida, seja no atendimento assistido ou virtual autônomo. 

 

Por meio de análise da legislação, normas, dados de instituições financeiras e 

pesquisas realizadas sobre o tema, foi possível estabelecer os fatores que balizam a 

relação: atendimento bancário x suprir as necessidades dos portadores de 

necessidades especiais na gestão de seus interesses junto a essas Instituições. 

 

O estudo foi desenvolvido objetivando tratar os portadores de necessidades 

especiais e/ou mobilidade reduzida, sob o ponto de vista de cidadãos que como tal, 

são merecedores de acessibilidade e usabilidade. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Por meio da pesquisa realizada, pudemos avaliar que a percepção de cada pessoa 

é diretamente ligada as suas habilidades para reconhecer e tratar as informações, 

portanto, variações físicas, mentais e sensoriais dos usuários influem no êxito de um 

sistema, se este não considerar o atendimento a todas essas variáveis. 

 

O satisfatório seria que os usuários iniciantes, mesmo ao utilizar as funções pela 

primeira vez, se sentissem tão seguros quanto os usuários intermediários e 

avançados, independentemente de possuírem necessidades especiais. 

 

Cada indivíduo possui um estilo cognitivo, que determina como ele percebe a 

informação. Para se criar uma ferramenta que de fato possa ser usada pelos mais 

variados usuários, o seu conteúdo deveria ser apresentado de diversas formas, de 

modo a acomodar diferentes percepções. 

 

É nesse sentido que o estudo procurou demonstrar o conceito da usabilidade e sua 

aplicabilidade nas ferramentas de atendimento autônomo das instituições bancárias, 

já que sendo estratégico para o banco estimular transações autônomas, é 

necessário satisfazer o maior número de clientes possível. 

 

A comunicação entre o indivíduo e o sistema é estabelecida por meio de interfaces, 

portanto, os projetos devem almejar que essa interação seja transparente, isto é, ao 

ser acessada para executar uma tarefa, a ferramenta deve garantir que o usuário só 

necessite focar sua atenção no trabalho que queira executar. 

 

As ferramentas oferecidas pelas instituições bancárias para a execução do 

atendimento autônomo devem ter o seu processo de desenvolvimento centrado no 

usuário, ou seja, objetivando satisfazer as suas necessidades. 
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A inserção de idosos, deficientes físicos, visuais ou auditivos; dos analfabetos 

funcionais e digitais, além dos indivíduos com mobilidade reduzida, como elementos 

economicamente ativos na sociedade, reafirmam as necessidades do acesso 

irrestrito, seja ele virtual ou presencial aos principais produtos e serviços financeiros 

no Brasil. 

 

A mesma independência que os portadores de necessidades especiais detêm na 

condução de suas atividades do dia a dia é desejada no momento de seu 

relacionamento bancário, salientando sua autonomia no acesso aos produtos e 

serviços em quaisquer que sejam os canais disponíveis. 

 

Apesar da ampla legislação sobre a inclusão de portadores de necessidades 

especiais na sociedade, pudemos perceber que há lacunas à efetividade destas leis 

no dia a dia desses indivíduos. Penso que cabe diretamente às organizações (e não 

só as do terceiro setor) propor pontos de melhorias na oferta de produtos e serviços 

à sociedade que, independente de não estarem previstas em lei, visem permitir a 

perfeita acessibilidade aos indivíduos portadores de qualquer deficiência. 

 

Na direção do exposto acima, há que se falar de iniciativa da FEBRABAN15 que 

levou os bancos federados à assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta, 

citado no decorrer desta pesquisa, que tem como objetivo fazer cumprir vários 

normativos relacionados à acessibilidade e prioridade de atendimento nas 

dependências bancárias. 

 

Sob o ponto de vista dos meios para o atendimento aos requisitos da acessibilidade, 

o cenário é positivo, pois por meio da pesquisa realizada pode-se verificar que a 

adaptabilidade dos recursos oferecidos pelas instituições bancárias aos vários 

públicos, possui soluções técnicas viáveis. 

 

                                                           

15
 FEBRABAN: Federação Brasileira de Bancos. 
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Basta que haja um movimento no sentido do atendimento à acessibilidade, para que 

cada vez mais esse requisito se torne um diferencial de competitividade para as 

instituições bancárias. 

 

Faz-se muito importante salientar que as ações de viabilização da acessibilidade 

não devem ser tratadas como iniciativas de assistencialismo, e sim como 

ferramentas de encantamento de seus clientes. 

 

Com este trabalho, espera-se ter contribuído com um “olhar” mais crítico sobre os 

requisitos que devem compor sistemas, para que futuros projetos tenham tendências 

cada vez mais inclusivas. 

 

Vale ressaltar que, no presente estudo, não foram tratados aspectos de 

customização de sistemas e ferramentas para atendimento às peculiaridades dos 

mais diversificados usuários, portanto, justifica-se que em trabalhos futuros o tema 

possa ser explorado nesse sentido, incluindo pesquisa de campo, envolvendo 

instituições de classe que reúnam os indivíduos público alvo da presente pesquisa.
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