Comércio varejista

Resposta
Técnica

Acessibilidade no Varejo – Parte I
Avaliação do espaço interior

Como avaliar se meu espaço comercial está
adequado aos quesitos de acessibilidade?
Com a proximidade da Copa do Mundo da FIFA 2014, o comércio espera um aumento significativo no fluxo de turistas, o que reflete diretamente na necessidade
de melhorias na acessibilidade dos espaços comerciais. Confira nesta Resposta
Técnica informações importantes que auxiliarão a proceder na avaliação do espaço
interno da loja.
/ O que é acessibilidade?
A ABNT NBR 9050 traz a seguinte definição:
“Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização
com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos”.
/ Quais são os benefícios de investir em acessibilidade?
Aumento nas vendas

Pesquisa do Sebrae-SP
aponta que o investimento
no visual da loja, como
a acessibilidade, pode
aumentar as vendas em até 40%.

Proteção legal

O consumidor que se sentir prejudicado na utilização
de espaços comerciais pode efetuar denúncia junto
ao Ministério Público do Estado. Nesses casos, a pena
vai do pagamento de multa à cassação da licença de
funcionamento do estabelecimento.

Fonte: Estadão PME (2012)
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Confira algumas leis e normas sobre a
acessibilidade no Brasil
/ Legislação federal
Decreto 5.296 de 2004: regulamenta as Leis 10.048, de 8 de novembro de 2000,
que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, e 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e
dá outras providências.
Lei 7.853 de 1989: dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência e sua integração social.
Decreto n° 5.626 de 2005: regulamenta a Lei n° 10.436 de 2002, que dispõe sobre
os aspectos da comunicação para pessoas surdas.
Decreto n° 5.904 de 2006: regulamenta a Lei n° 11.126 de 2005, que dispõe sobre
o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes
de uso coletivo, acompanhado de cão-guia.
Lei n° 7.405 de 1985: torna obrigatória a colocação do “Símbolo Internacional de
Acesso” em todos os locais e serviços que permitam sua utilização por pessoas
com deficiências.
Lei n° 8.160 de 1991: dispõe sobre a caracterização de símbolo que permite identificação de pessoas com deficiência auditiva.

Existem outras leis
e decretos sobre
acessibilidade, confira mais no portal
do Governo Federal
sobre o assunto.

/ Normas técnicas
ABNT NBR 9050: norma que define as especificações da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
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Esteja atento também às leis estaduais e municipais! Veja alguns exemplos de
cidades que já estão se adequando às novas leis de acessibilidade. São Paulo e
Minas Gerais saem na frente no requisito provadores adaptados de roupas:

Sorocaba, Lei n° 10.113 de 2012 – Pena: advertência, multa de até R$ 5.000,00 e
cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento.
Campinas, Lei n° 13.872 de 2010 – Pena: notificação, advertência, multa e cassação do alvará do estabelecimento.
Jaú, Lei n° 4.692 de 2012 – Pena: advertência, multa no valor de até R$ 1.000,00
e cassação do alvará de funcionamento.
Juiz de Fora, Lei n° 12.166 de 2010 – Pena: advertência, multa de até R$ 1.000,00.
/ Quanto à obrigatoriedade na aquisição de cadeiras de rodas acopladas
a carrinhos de compras:
São Paulo - Lei Municipal n° 13.307 de 2002 - Pena: multa no valor de até
R$ 2.706,00.

/ Quanto à obrigatoriedade de instalação de sanitários adaptados:
Porto Alegre - Decreto n° 13.240 de 2001 – Pena: advertência e multa de
R$ 500,00.

/ Para mais informações contate:
Ministério Público do Estado:
para entender como proceder em
caso de denúncia. Verifique aqui
o portal do Ministério Público do
seu estado

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (Crea):
Para mais informações sobre requisitos de
acessibilidade em espaços comerciais no que
compete às questões de engenharia e arquitetura
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A sua loja é acessível? Confira
como avaliar o seu espaço

Ao realizar a
avaliação do espaço da sua
loja, lembre-se que qualquer
pessoa pode apresentar
problemas de orientação
espacial, deslocamento,
comunicação e uso.

Ao pensar em adequar o seu espaço é preciso, em primeiro lugar, considerar tanto
os usuários com deficiências, quanto também os usuários com restrições. Nem toda
pessoa que apresenta uma deficiência sofre restrição.
Se uma pessoa com cadeira de rodas puder alcançar peças de vestuário em uma
arara, esta pessoa não sofre restrição de uso e tem autonomia para manusear os
produtos de sua escolha.
Já um adulto que não apresente deficiência pode apresentar dificuldades de orientação no espaço, devido à falta de informação visual consistente, por exemplo. Nesse caso, o ambiente faz com que o indivíduo sofra restrição na realização desta
atividade.

Problemas de orientação espacial

Problemas de comunicação

Problemas de deslocamento

Problemas de uso

refere-se à compreensão do espaço que vai
definir as estratégias que o usuário vai
utilizar para se deslocar. As condições de
orientação dependem das configurações
arquitetônicas, dos elementos informativos
existentes no local, bem como das condições
do indivíduo de tomar decisões e agir.

refere-se às condições de movimento
ao longo de percursos horizontais e
verticais de forma independente, segura
e confortável, sem interrupções e livre de
barreiras.

refere-se às possibilidades de troca
de informações interpessoais, ou
troca de informações por meio
da utilização de equipamentos de
tecnologia assistiva, que permitam
o acesso, a compreensão e o uso
das atividades existentes.

refere-se à possibilidade de
participação de todo e qualquer
indivíduo nas atividades, podendo
utilizar todos os ambientes e
equipamentos.

Fonte: Acessibilidade em edificações históricas: avaliando o caso de Pelotas
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Confira alguns problemas
de acessibilidade que mais
impactam negativamente cada
um dos usuários abaixo. Veja
também alguns requisitos
que geralmente são utilizados para diagnosticar estes
problemas.

Elaboração do quadro de avaliação
Fonte: Da autora, com base no livro Dimensionamento Humano para Espaços Interiores, 2008.
Livro dos autores Julius Panero e Martin Zelnik

Idosos
¡¡ Orientação espacial

¡¡ Dificuldade em identificar a localização de provadores, banheiros,
caixa de pagamento e demais recursos do ambiente em função do mau
posicionamento destes recursos
dentro do espaço.

¡¡ Uso

¡¡ Comunicação

¡¡ Dificuldade na interação com os
recursos do ambiente devido à falta
de sinalização clara e legível.

¡¡ Deslocamento

¡¡ Dificuldade em função da configuração e revestimento do piso que
geralmente é escorregadio, acidentado ou descontínuo.
¡¡ Falta de elementos de sinalização
visual em escadas, degraus e
desníveis na borda do piso.

¡¡ Mobiliário com quina pontiaguda e
mal sinalizado.
¡¡ Estruturas para acomodação dos
produtos como araras, nichos, balcões e gôndola mal dimensionados
e mal posicionados. Neste caso os
principais requisitos a serem diagnosticados são flexão e alcances:
1. alcance vertical de apreensão;
2. alcance frontal de apreensão;
3. altura do punho fechado até o
chão Produtos pesados muitas
vezes estão dispostos ou em zonas
de difícil alcance.

(1)

(2)

(3)

Pessoa com deficiência visual
¡¡ Orientação espacial

¡¡ Dificuldade em se orientar por falta
de equipamentos de tecnologia
assistiva presentes no espaço.

¡¡

¡¡ Comunicação

¡¡ Dificuldade na interação com os
recursos no ambiente pela ausência
de elementos em braile e relevo nos
espaços, mobiliário, equipamentos e
demais recursos do ambiente.
¡¡ Inexistência de informações que
auxiliem sobre distâncias e rotas
acessíveis no ambiente interno.

¡¡

Deslocamento

¡¡ Ausência de piso tátil (alerta e
direcional) ou qualquer outra
sinalização de apoio no chão.
¡¡ Falta de elementos de sinalização
visual em escadas, degraus e desníveis
na borda do piso.

Uso

¡¡ Dificuldades no uso de portas que não
permitem abertura total.
¡¡ Portas que não são abertas com um
único movimento.
¡¡ Móveis com quina pontiaguda e mal
sinalizados.
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Surdos
¡¡ Comunicação

¡¡ Ausência de intérprete de libras para
se comunicar com o usuário.

Pessoa com muletas
¡¡ Deslocamento

¡¡ Falta de elementos de sinalização
visual em escadas, degraus e
desníveis na borda do piso.
¡¡ Corredores e portas estreitas,
dificultando a passagem.

¡¡ Uso

¡¡ Dificuldades no uso de portas que
não permitem abertura total.
¡¡ Portas que não são abertas com um
único movimento.

Neste caso os principais requisitos
a serem diagnosticados são:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

largura corporal máxima;
amplitude de oscilação da muleta;
oscilação da muleta ao andar;
espaço entre as muletas ao ficar de pé,
vão entre a muleta e o corpo,
		
oscilação muleta-corpo.

Pessoa em cadeira de roda
¡¡ Orientação espacial

¡¡ Dificuldade em identificar a
localização de provadores,
banheiros, caixa de pagamento
e demais recursos do ambiente
devido à barreiras que podem
prejudicar o campo de visão
do usuário.

¡¡ Deslocamento

¡¡ Corredores e portas estreitas,
dificultando a passagem. Neste caso
os principais requisitos a serem
diagnosticados são:
1. Largura dos corredores;
2. dimensionamento e raio de giro 		
da cadeira de rodas;
3. Falta de elementos de sinalização 		
visual em escadas, degraus e desníveis.

¡¡ Uso

¡¡ Balcões de atendimento que não possuem
recuo aproximação frontal da cadeira
de rodas, altura adequada, e altura livre
embaixo para as pernas.
¡¡ Estruturas para acomodação dos
produtos como araras, nichos, balcões
e gôndola mal dimensionados. Neste
caso os principais requisitos a serem
diagnosticados são:
(1) máximo alcance vertical com 		
cadeira de rodas;
(2) altura do punho fechado até o chão.

(2)
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Pessoa com cão guia
¡¡ Deslocamento

¡¡ Uso

¡¡ Portas que não permitem sua
abertura completa e/ou que não são
abertas com um único movimento
podem causar injúrias.

Pessoa com nanismo

¡¡ Corredores e portas estreitas
podem dificultar a passagem. Neste
caso os principais requisitos a
serem diagnosticados são:
1. largura dos corredores;
2. espaço ocupado pela pessoa com
o cão-guia;
3. Ausência de piso tátil (alerta e
direcional) ou qualquer outra
sinalização de apoio no chão.

Pessoa com nanismo
¡¡ Orientação espacial

¡¡ Dificuldade em identificar a
localização de provadores,
banheiros, caixa de pagamento e
demais recursos do ambiente devido
a barreiras que podem prejudicar o
seu campo de visão.

¡¡ Deslocamento

¡¡ Balcão de atendimento ou caixa de
pagamento deve ter altura adequada.

¡¡ Uso

¡¡ Estruturas para acomodação dos
produtos como araras, nichos, balcões
e gôndola mal dimensionados.
Neste caso os principais requisitos a
serem diagnosticados são:
1. máximo alcance vertical;
2. altura do punho fechado até o chão.

Acesse também a Norma Brasileira ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Conheça o “passeio acompanhado”, um dos
métodos mais utilizados para avaliar a
acessibilidade dos espaços
O passeio acompanhado ainda é pouco utilizado no Brasil
para avaliar estabelecimentos comerciais.
O que é?
Visita acompanhada ao estabelecimento, junto a pessoas
com deficiências ou pessoas que podem sofrer restrições
na realização de atividades no ambiente.

Este método pode
trazer ao empreendedor
uma excelente percepção
dos principais problemas
efrentados por usuários
com deficiência e/ou
restrições.

Como acontece?
Inicialmente, são estabelecidas as tarefas que o participante deverá realizar. Posteriormente, acompanhado de
um auxiliar, o participante executa o trajeto e são observadas as suas ações. O acompanhante pode fazer questionamentos a respeito das dificuldades do participante,
porém não deve interferir no percurso que ele pretende
realizar, a não ser naqueles casos onde haja riscos iminentes. Geralmente são realizadas filmagens, registros
de imagens e entrevistas com os participantes ao final
do percurso.

Veja um exemplo de passeio
acompanhado, realizado
para avaliar a usabilidade
de um sistema de navegação
acústica voltado à pessoa
com deficiência visual.

Confira a aplicação do método na avaliação realizada
no Colégio de Aplicação da
Universidade Federal de
Santa Catarina.
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Como acontece no exterior?
Pedro Joel Costa, arquiteto e urbanista, desenvolve projetos de estabelecimentos
comerciais em Portugal e Inglaterra. Em entrevista para o Sebrae, o arquiteto afirma
que a contratação de profissional especializado é essencial para se fazer cumprir as
leis de acessibilidade. Para o desenvolvimento dos seus projetos sempre considera
as normas de acessibilidade vigentes no país. Em seu último trabalho desenvolveu o
espaço interno de uma loja de alta costura em Londres.
De fato, somente o profissional especializado é capaz de equacionar os parâmetros necessários para a
adequação do espaço: as necessidades do empreendedor em relação ao espaço, as necessidade e limitações
do público-alvo, a legislação vigente, os custos envolvidos, o tempo de execução, entre outros fatores.

Fique atento!
Empreendedor, busque ajuda especializada e faça o diagnóstico do seu estabelecimento! Muitas vezes as barreiras existentes em sua loja podem estar tornando o
espaço inacessível às pessoas com deficiência e/ou restrições e que por vezes tem
que recorrer ao auxílio de outras pessoas para executar atividades simples como
provar roupas e realizar pagamento de produtos.
Proporcione independência e autonomia a todas as pessoas e melhore a experiência
de compra em sua loja! Esteja certo de que estas mudanças serão muito bem vistas
por todos, e que suas vendas tendem a aumentar!
Não perca a próxima Resposta Técnica do segmento de varejo, que dará continuidade a este tema.
serão propostas recomendações consistentes para adequação da sua loja.

Sua opinião faz a diferença!
Por isso o Projeto de Inteligência Competitiva do Programa Sebrae 2014 quer
saber mais sobre suas expectativas e satisfação. Responda a breve pesquisa
que elaboramos especialmente para você e seu negócio!

SEBRAE

Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas

www.sebrae2014.com.br
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