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A EqualWeb está comprometida em promover a acessibilidade digital para pessoas com deficiência.
Estamos melhorando continuamente a experiência do usuário para todos os visitantes do site e
aplicando os padrões de acessibilidade relevantes. A EqualWeb tomou medidas cuidadosas para
garantir uma excelente experiência do usuário, independentemente da tecnologia assistencial usada
para acessar este site.

Status de certificado e conformidade
Isso é para confirmar que este site foi revisado por desenvolvedores de software e corrigido para
atender aos padrões estabelecidos pelas WCAG 2.1 (Diretrizes de acessibilidade de conteúdo da
Web 2.1) no nível AA. As WCAG 2.1O nível AA abrange uma ampla gama de recomendações para
tornar o conteúdo da Web mais acessível. As diretrizes do nível AA da WCAG 2.1 incluem detalhes
específicos sobre como desenvolver conteúdo da Web acessível. Esta declaração atesta que técnicas
específicas foram atendidas para o Critério de Sucesso detalhado pela WCAG. Como resultado, o
conteúdo deste site tornou-se mais acessível a uma gama maior de pessoas com deficiência,
incluindo cegueira e baixa visão, surdez e perda auditiva, dificuldades de aprendizagem, limitações
cognitivas, movimentos limitados, deficiências de fala, fotosensibilidade e combinações de disso. Ao
implementar e seguir essas diretrizes, o conteúdo da web deste site também se tornou mais utilizável
para os usuários em geral. O uso do widget de acessibilidade está sujeito à nossa política de
privacidade que pode ser encontrado no site da empresa.

Medidas tomadas para tornar este site mais acessível
O sistema automático da Equalweb, equipe de desenvolvedores, designers e especialistas em
acessibilidade ao conteúdo analisou, remediou e testou este site, realizando testes de acessibilidade
em várias camadas e análise das medidas de acessibilidade e conteúdo da web novos e atualizados.
Como parte do processo para tornar este site mais acessível, foram feitos ajustes que incluem o
trabalho de JavaScript e CSS. O processo também incluiu modificações de acessibilidade para
tecnologias assistivas (por exemplo, NVDA, JAWS etc.). Abaixo está uma lista completa de
modificações e funcionalidades de acessibilidade feitas.

Compatibilidade com navegadores e tecnologia assistida
Nosso objetivo e missão é poder oferecer suporte à mais ampla variedade de navegadores e
tecnologias assistivas possível. Por isso, investimos esforços para oferecer suporte a sistemas
populares com alta participação de mercado, incluindo Safari, Chrome, Firefox e Opera. Também
abordamos as tecnologias assistivas JAWS e NVDA para Windows e MAC.
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Além disso, as seguintes modificações foram feitas durante a auditoria para tornar este site acessível:

Especificações técnicas
A acessibilidade deste site se baseia nas seguintes tecnologias para funcionar com a combinação
específica de navegador da Web e quaisquer tecnologias ou plugins de assistência instalados no seu
computador:
·

HTML ·

WAI-ARIA·

CSS·

Javascript

Essas tecnologias são confiáveis para conformidade com os padrões de acessibilidade usados.

Limitações, alternativas e isenções de responsabilidade
Apesar de nossos esforços para garantir a acessibilidade deste site, pode haver algumas limitações.
Abaixo está uma descrição das limitações conhecidas e possíveis e possíveis soluções. Entre em
contato conosco se você observar um problema não listado abaixo. O uso do widget de acessibilidade
está sujeito à nossa política de privacidade, que pode ser encontrada no site da empresa.

Uso de sites e componentes de terceiros
Quando componentes ou sites de terceiros são usados no site, como Facebook, Instagram, YouTube,
Twitter, bate-papos e outros que não são controlados por nós, podem apresentar desafios para
pessoas com deficiências que não podemos remediar.
Aqui estão alguns exemplos de políticas de acessibilidade fornecidas por sites de terceiros:
Política de acessibilidade do Facebook (https://www.facebook.com/help/273947702950567)
Política de acessibilidade do YouTube ( https://support.google.com/youtube/answer/189278?hl=en)
Acessibilidade do Instagram (https://help.instagram.com/1178723545597542)
Acessibilidade doTwitter (https://help.twitter.com/en/using-twitter/picture-descriptions)
Acessibilidade do LinkedIn (https://www.linkedin.com/accessibility)
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Detalhes de contato de um diretor de conformidade
É nossa intenção resolver qualquer reclamação para sua satisfação, no entanto, se você tiver alguma
dúvida sobre nossa política de acessibilidade, incluindo solicitações para exercer seus direitos legais,
entre em contato com nosso Diretor de Conformidade.

Notas e Comentários
Apesar de nossos esforços para tornar a navegação no site acessível a pessoas com deficiência,
algumas páginas ainda podem não estar acessíveis ou a solução tecnológica apropriada ainda não foi
encontrada, é possível que algumas páginas ou seções deste site apresentem erros humanos, para
uma variedade de razões. Dedicamo-nos a continuar aprimorando os recursos de acessibilidade e a
interface do nosso produto.
Notou algo errado? Entre em contato conosco pelo e-mail: contato@equalweb.com.br ou pelo telefone
(21) 99506-0993

