
WCAG descomplicada!



http://marcelosales.workhttp://acessibilida.de

No Itaú desde 2008, atualmente no time de Design Ops em CX
atuando com UX e foco 100% em acessibilidade.

• Designer há 20 anos atuando com produtos digitais.
• Professor convidado de acessibilidade na ESPM e Belas Artes.
• Instrutor de acessibilidade na Mergo User Experience.
• Membro do GT de Acessibilidade do W3C Brasil.

Marcelo Sales



peraí...

antes de falar disso...

Por que criar
um toolkit

de acessibilidade?



O que é WCAG?



WCAG



Content

Web Content Accessibility Guidelines

WCAG











Por que criar
um toolkit

de acessibilidade?



Por que criar um toolkit de acessibilidade?

Porque estudar a WCAG
é demorado,

as vezes chato,
é complicado...



Mas esse pensamento contribui
especialmente com duas coisas...

1) o não entendimento das diretrizes

2) a não adoção completa das diretrizes
(e consequentemente)



http://mwpt.com.br/desafios-e-oportunidades-de-pesquisa-em-acessibilidade-e-inclusao-digital-no-brasil/

Existe, de fato, uma dificuldade no entendimento das recomendações de 
acessibilidade, mesmo com a adaptação ao contexto brasileiro?

Desafio 1: Adoção de recomendações de acessibilidade em sites e publicações científicas



Sim!

Há uma grande dificuldade por todos 
os envolvidos em produtos digitais, 

na compreensão das diretrizes.



A primeira ideia
para o toolkit...



Tudo começou
com um

“card sorting”!





Existe toolkit
pra tudo...

















Ou seja,
existe toolkit

pra QUASE tudo...

Não existia um
sobre a WCAG, ainda...



Processo de 
criação...



MVP do toolkit...



Roughs e anotações



Teste de impressão
e revisão de textos



alguns cards passaram por até 6 revisões...



Construção
do “boneco”...

















Considerações
sobre design 

inclusivo





guia-wcag.com



guia-wcag.com



Feedback
e repercussão...



O artigo publicado gerou uma
série de comentários positivos...





*foto de Felipe Barreto apresentando no UX Conf Redux em Porto Alegre

O toolkit passou a ser utilizado como
referência em diversas apresentações



Max Milhasuso pessoal

E as pessoas e empresas começaram
a imprimir e compartilhar...



Senior Sistemas



SKY

Heurísticas de acessibilidade



*agradecimentos ao Reinaldo Ferraz, por isso... :)

E o W3C Brasil apoiou o projeto distribuindo-o
em uma versão exclusiva no evento Web.BR 2018...



Próximos
passos...



inclusivedesign24.org
17 de Setembro
15h (no Brasil)

Lançamento
internacional
do toolkit no 
Inclusive 
Design 24



Instagram & Twitter @msales
LinkedIn linkedin.com/in/msales78

http://guia-wcag.com
http://acessibilidadetoolkit.com

:)OBRIGADO!


