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RESUMO 
 
Nos dias de hoje a presença de máquinas de cartão é muito comum em diversos comércios. Entretanto, é 
possível perceber que a maioria dessas máquinas não são projetadas pensando na inclusão de pessoas 
com deficiência visual. Este artigo tem como objetivo geral propor maneiras de melhorar a acessibilidade 
nos terminais de pagamento para pessoas com deficiência visual e expor as dificuldades enfrentadas por 
esse público na utilização desses dispositivos. Para tanto, ele apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre 
o tema e um comparativo entre algumas das máquinas de cartão disponíveis no mercado atualmente. Em 
relação à metodologia, além da pesquisa, o trabalho traz também uma pesquisa de campo com o público-
alvo, a fim de entender seu ponto de vista, suas dificuldades na utilização desses dispositivos e o que esse 
público considera importante para que uma máquina de cartão seja acessível. Por fim, uma proposta de 
solução é apresentada com base na revisão bibliográfica e nas respostas dos entrevistados, buscando 
fornecer parâmetros para trabalhos que possam ser realizados futuramente sobre o tema. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Relatório Mundial da Deficiência, publicado pela Organização Mundial 

da Saúde, “mais de um bilhão de pessoas vivem com algum tipo de deficiência, o que 
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representa cerca de 15% da população mundial (com base nas estimativas de 2010 da 

população global).” (WHO, 2011. p. 269). Com tantas pessoas enfrentando dificuldades 

relacionadas às deficiências diariamente, torna-se cada vez mais importante a discussão 

sobre acessibilidade e o incentivo à criação de tecnologias que tornem mais prática a 

vida desse público. 

Uma das capacidades mais importantes na vida de todos é a de viver com 

autonomia, e não é diferente para pessoas com deficiência. 

 

A autonomia individual está associada com o princípio de uma vida 
independente, isto é, com a capacidade de homens e mulheres com deficiência 
controlarem pessoalmente seus múltiplos aspectos de vida, tomando decisões 
e assumindo responsabilidades de modo a ascender aos bens materiais e 
imateriais comuns a todos. (MADRUGA, 2019. p.77) 

 

Entretanto, devido à falta de acessibilidade e inclusão, muitas vezes a autonomia 

dessas pessoas não é garantida em algumas circunstâncias.  

Por esse motivo, a tecnologia assistiva é um recurso de extrema importância para 

que uma vida independente seja possível. Vigliar (2020, p. 48) afirma que “A tecnologia 

assistiva elabora diversos instrumentos e soluções para tratamento médico, mobilidade 

pessoal, ferramentas e máquinas, de acordo com objetivos específicos, todos 

catalogados”. Com a implementação da tecnologia assistiva em ferramentas e 

instrumentos do cotidiano das pessoas com deficiência, é possível simplificar tarefas que 

poderiam ser complexas sem a disponibilidade desses recursos. 

De acordo com Sonza (2013), a utilização de diferentes formas de comunicação, 

como sintetizadores de voz e braile, ajuda um projeto a seguir o quarto princípio do 

desenho universal, chamado de informação perceptível. Ferramentas que contenham 

esses e outros recursos podem facilitar muito a rotina de milhares de pessoas com 

deficiência visual, proporcionando cada vez mais autonomia para essas pessoas. 

Máquinas de cartão, dispositivos utilizados diariamente por milhões de pessoas, 

atualmente possuem pouca ou nenhuma acessibilidade para pessoas com deficiência 

visual, transformando uma tarefa supostamente simples em algo de difícil utilização para 

esse público.  

A falta de acessibilidade nas máquinas de cartão, assim como em todos os 

dispositivos não projetados para pessoas com deficiência visual, afeta a autonomia das 

pessoas com deficiência visual. Por isso, ao desenvolver uma máquina de cartão, é 

possível torná-la mais inclusiva através da implementação de recursos sonoros e táteis 
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e, com isso, também garantir mais segurança aos seus dados pessoais como, por 

exemplo, senhas de cartão. 

Nesse sentido, a proposta deste trabalho é explorar o problema da falta de 

acessibilidade nas máquinas de cartão e suas consequências. As máquinas de cartão 

presentes no mercado possuem acessibilidade para pessoas com deficiência visual? 

Quais recursos essas máquinas poderiam oferecer para dar o devido suporte a esse 

público?  

Este artigo está dividido em quatro capítulos, incluindo a introdução. O segundo 

capítulo apresenta a fundamentação teórica, conceituando questões como 

acessibilidade e tecnologia assistiva, bem como a seção de trabalhos relacionados, 

seguido pela metodologia, que compõe o terceiro capítulo. Por fim, o quarto capítulo traz 

resultados e discussões, apresentando os resultados da entrevista realizada com o 

público-alvo e propostas de melhorias para máquinas de cartão. 

 

2. TECNOLOGIA E ACESSIBILIDADE 

        

Este capítulo tem como objetivo fundamentar, por meio de estudos, livros e artigos, 

alguns tópicos relacionados à acessibilidade, tecnologia assistiva e recursos destinados 

às pessoas com deficiência visual. 

 

2.1 ACESSIBILIDADE 

 

De acordo com dados levantados pelo Censo 2010, cerca de 24% da população 

brasileira declarou possuir deficiência mental/intelectual ou ter algum grau de dificuldade 

em enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus. (IBGE, 2021). 

A inclusão da pessoa com deficiência vem sendo um processo gradativo, iniciando 

por um período de total exclusão social e sua separação da sociedade, passando para 

a sua inserção, embora que ainda com uma grande diferença de oportunidades e, por 

fim, criando leis e iniciativas que passam a tornar o tema cada vez mais discutido na 

sociedade contemporânea.  (AMARAL, 2019). 

É possível citar, como uma lei de grande importância em prol das pessoas com 

deficiência, a lei de n.º 13.146, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 
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[...] Seus principais objetivos são assegurar e promover o exercício dos direitos 
e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, sempre visando às 
condições de igualdade, inclusão social e cidadania (Brasil, 2015). [...]  
O Art. 4° traz o preceito do direito à igualdade de oportunidades e o impedimento 
de discriminação, com vistas a equiparação de oportunidades: Toda pessoa com 
deficiência têm direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e 
não sofrerá nenhuma espécie de discriminação (Brasil, 2015). Tais princípios 
perpassam a lei como essenciais. (COSTA, 2020. p.186) 
 

Entretanto, pessoas com deficiência continuam enfrentando diversas dificuldades 

diariamente e, com isso, a acessibilidade se torna algo extremamente importante para 

que elas possam ter autonomia e segurança em todas as situações e em todos os 

lugares. A definição de acessibilidade pode ser encontrada no artigo 8º do Decreto nº 

5.296/04. 

 

[...] 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; 
(BRASIL, 2004. p.1) 
 

As barreiras dificultam a acessibilidade das pessoas com deficiência em cada um 

de seus nichos. De acordo com Teske, Schneider, Fernandes, Lippo e Fagundes (2017, 

p.97), há cinco tipos de barreiras arquitetônicas ou de comunicação: barreiras 

urbanísticas, barreiras nas edificações, barreiras nos transportes e barreiras nas 

comunicações e informações.  

As barreiras nas comunicações e informações são barreiras que resultam em 

dificuldade na utilização de dispositivos como celulares, tablets, computadores e outros 

dispositivos móveis, incluindo aqui as máquinas de cartão. 

Atualmente, a tecnologia está presente em diversas coisas ao nosso redor. É 

possível ter acesso a uma infinidade de recursos por meio de diversos tipos de 

dispositivos móveis ou eletrônicos. Entretanto, com essa ampla gama de recursos, vem 

também a falta de acessibilidade para pessoas com deficiência nessas tecnologias.  

 
[..] Atualmente, os sistemas de processamento de informação, softwares e 
arquitetura informacional dos portais de acesso (website) não são desenvolvidos 
de forma satisfatória para atender aos interesses de todos, na medida em que, 
além da ausência de uniformidade e interoperabilidade, denota-se que as 
ferramentas de acessibilidade para deficientes visuais não são suficientes de 
romper as barreiras de transmissão da informação e tecnológicas. (VIGLIAR, 
2020. p.66) 

 

Segundo dados levantados pelo Censo 2010, no Brasil, a deficiência visual estava 

presente em 3,4% das pessoas (IBGE, 2021). Este grupo é um dos prejudicados com a 
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falta de acessibilidade na tecnologia, uma vez que eles dependem de recursos sonoros 

e táteis para a utilização dos dispositivos tecnológicos. Algumas dessas tecnologias não 

são projetadas para pessoas com deficiência visual para pessoas com deficiência visual, 

fazendo com que elas, muitas vezes, necessitem de auxílio para utilizar esses 

dispositivos, ocasionando eventualmente a passagem de dados que deveriam ser 

unicamente de uso pessoal, como senhas de cartão e chaves de segurança, a terceiros. 

É possível e extremamente necessário contribuir com o aumento da inclusão 

dessas pessoas na tecnologia. De acordo com Costa (2020, p.30) “A solução verdadeira 

para a inclusão de todos é uma ação social e de responsabilidade coletiva propondo a 

modificação ambiental a fim de proporcionar a participação das pessoas com 

incapacidades.” Dessa forma, é preciso buscar implementar recursos inclusivos para 

pessoas com deficiência nas ferramentas já existentes no nosso cotidiano, além de 

implementar novas tecnologias já inclusivas e acessíveis para esse público. 

A acessibilidade é essencial em diversos aspectos da vida das pessoas com 

deficiência e, com o constante crescimento da tecnologia digital, a inclusão digital se 

torna uma pauta cada vez mais importante para que essas pessoas consigam utilizar 

integralmente todas as ferramentas que ela oferece. 

 

2.2 INCLUSÃO DIGITAL 

 

Com o passar dos anos, a tecnologia vem sendo cada vez mais inovadora, 

facilitando a vida de muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, muitos ainda não são 

adeptos a essas tecnologias, por conta de vários fatores como dificuldade na utilização, 

falta de acesso por questões financeiras, softwares que não são projetados para pessoas 

com deficiência, entre outros. 

Para que essas tecnologias não sejam destinadas apenas para um grupo de 

pessoas específicas, é necessário realizar a inclusão digital de todos por meio de 

programas sociais do governo, cursos inclusivos e softwares que sejam mais fáceis e 

intuitivos para utilizar, fazendo com que todos os grupos de pessoas possam ter acesso 

e serem incluídos no mundo digital. 

 
[..] A inclusão digital é, portanto, um artifício de engenharia social criado para 
estender ao maior número possível de cidadãos os eventuais benefícios que 
uma elite já desfruta integralmente, como parte “natural” de sua inserção na 
sociedade. Ela despende esforços e recursos públicos e ‘privados para 
generalizar o conhecimento de técnicas que já estão “naturalmente” disponíveis 
a uma minoria, advindo daí a percepção de sua estreita ligação com a ideia de 
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“democracia”: a inclusão digital repousaria sobre o pressuposto ético da 
igualdade. (CAZELOTO, 2019. p.125) 

 

As pessoas com deficiência visual são um dos grupos afetados em relação à falta 

de recursos nas tecnologias digitais. Quando falamos de software e sistemas, é 

necessário entender quais as dificuldades que esses grupos têm ao utilizar essas 

tecnologias e, com essas informações, projetá-las com recursos inclusivos para que eles 

possam utilizá-las sem nenhum obstáculo. 

É de responsabilidade não apenas de empresas e profissionais garantir essa 

inclusão em todas as esferas, mas também do Estado e do governo por meio de políticas 

públicas. 

 
[..] É fundamental para a dignidade da pessoal [sic] humana e o exercício da 

cidadania das pessoas com deficiência a inclusão digital por meio de políticas 

públicas, para extinguir a discriminação e a segregação e garantir o direito 

constitucional inclusivo na educação, trabalho, saúde, acessibilidade, não 

discriminação entre outros. [..] (VIGLIAR, 2020. p.105) 

 

A tecnologia digital está em constante crescimento e cada dia mais presente em 

nossos cotidianos, impactando diretamente em diversas áreas de nossas vidas. Dessa 

forma, é necessário pensar em projetos e soluções para democratizar e tornar os meios 

digitais acessíveis para todos. A tecnologia assistiva é um conceito muito importante para 

que isso seja cada vez mais possível. 

 

2.3 TECNOLOGIA ASSISTIVA 

 

Para tornar a tecnologia mais acessível para pessoas com deficiência, pode-se 

contar com a tecnologia assistiva. Esta tecnologia visa melhorar a qualidade de vida das 

pessoas com deficiência por meio de projetos, técnicas e processos que ajudam na 

assistência e inclusão dessas pessoas.  

 

No Brasil o uso da expressão tecnologia assistiva é recente, sendo muitas vezes 
usada com o mesmo significado de tecnologia de apoio ou ajudas técnicas, até 
mesmo na legislação, como acontece no Decreto n. 3.298, de 2 de dezembro de 
1999 (Brasil, 1999a), e no Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004 (Brasil, 
2004a), que regulamenta as Leis n. 10.048, de 9 novembro de 2000 (Brasil, 
2000c): "os elementos que permitem compensar uma ou mais limitações 
funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, 
com o objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da 
mobilidade e de possibilitar sua plena inclusão social", (Brasil, 1999a). (COSTA, 
2020. p.70) 
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A tecnologia assistiva, considerada uma tecnologia de apoio, é necessária para que 

seja possível tornar as situações cotidianas, bem como os ambientes, mais acessíveis 

para as pessoas com deficiência, possibilitando a inclusão em diversos contextos, como 

educação, saúde e mobilidade. 

Mais que políticas públicas e campanhas, ter as ferramentas tecnológicas que 

estão presentes no dia a dia das pessoas projetadas para as pessoas com deficiência é 

essencial. 

De acordo com Sartoretto e Bersch (2021), a tecnologia assistiva é classificada em 

diversas categorias. Cada categoria da tecnologia assistiva é específica para um 

conjunto de pessoas ou um âmbito no qual elas estão inseridas. Dessa forma, é possível 

identificar todas as ferramentas apropriadas de acordo com as especificações de cada 

uma. Uma das categorias é o auxílio para cegos ou pessoas com baixa visão, que inclui 

recursos como lupas e lentes para aumento, braile e telas aumentadas para facilitar o 

uso das ferramentas e sistemas. 

É possível citar, além desses recursos, os artifícios sonoros que também são 

extremamente importantes para as pessoas com deficiência visual. Para isso, os leitores 

de tela são uma das ferramentas comumente utilizadas por pessoas com deficiência 

visual. Eles são programas responsáveis por ler para o usuário informações 

apresentadas na tela, seja ela em forma de imagem ou texto, e reproduzir esse conteúdo 

de forma sonora. (SONZA, 2013) 

A tecnologia assistiva vem melhorando cada vez mais a vida de pessoas com 

deficiência e seu principal objetivo é prover a qualidade de vida para todas essas 

pessoas, incluindo as pessoas com deficiência visual. 

 

2.4 PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

A deficiência visual é definida através do grau da acuidade visual. É possível ter 

cegueira, quando a pessoa com deficiência não enxerga nada, ou baixa visão, quando a 

pessoa possui uma porcentagem baixa de visão. De acordo com o artigo 5º do Decreto 

nº 5.296/04, tem-se como deficiência visual: 

 

Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 
0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
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60; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. (BRASIL, 
2004. p.1) 
 

Segundo dados do Censo 2010, das 18,6% da população brasileira que apresenta 

dificuldades para enxergar, 6,5 milhões apresentam dificuldades severas, sendo 0,3% 

da população com perda de visão total, totalizando 506 mil pessoas, e 3,2% com grande 

dificuldade para enxergar, totalizando 6 milhões de pessoas. (MEC, 2017).  

São diversos os obstáculos encontrados por esse público pela falta de 

acessibilidade e, por isso, se faz necessário projetar e construir os dispositivos e 

equipamentos de forma inclusiva. Entre esses dispositivos, existe um que está presente 

em diversos estabelecimentos comerciais e que, muitas vezes, não são projetados para 

pessoas com deficiência visual: os terminais de pagamento. 

 

2.5 TERMINAIS DE PAGAMENTO 

 

As máquinas de cartões, ou terminais de pagamento, estão sendo cada vez mais 

utilizados por estabelecimentos comerciais. De acordo com as Estatísticas de 

Pagamento e Varejo e de Cartões no Brasil, o número de maquininhas cresceu 31,8% 

de 2018 para 2019 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020), apresentando uma 

porcentagem significativa de crescimento de um ano para outro. Houve também um 

crescimento no número de cartões de débito e crédito ativos.  

 

As Estatísticas de Pagamento de Varejo e de Cartões no Brasil, referentes a 
2019 [...] mostram 123 milhões de cartões de crédito ativos e 132 milhões de 
cartões de débito ativos, representando aumento de 18% e 14%, 
respectivamente, em relação ao ano anterior. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 
2020) 

 

Levando em consideração seu crescimento constante, espera-se que futuramente 

o uso de máquinas de cartão em todo o país torne-se ainda maior e que esses terminais 

de pagamento sejam aderidos por ainda mais pessoas. 

Segundo a Brazil Digital Report, a maioria dos pagamentos ainda é feito em 

dinheiro, mas o número de transações com cartão de crédito e débito cresce 

gradativamente a cada ano. Entre o ano de 2016 e 2017, por exemplo, a utilização de 

cartão de crédito, cartão de débito e de dinheiro como forma de pagamento teve um 

aumento de 1% cada um, enquanto o uso de cheques diminuiu em 3%. (CALICCHIO et 

al., 2019). 
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 Com o aumento anual do uso de cartões e dos terminais de pagamento, faz-se 

ainda mais necessária a preocupação com a criação de projetos de máquinas para 

pessoas com deficiência visual.  

 

2.6 COMPARATIVO DE TERMINAIS DE PAGAMENTO EXISTENTES 

 

Existem vários tipos de máquinas de pagamentos de diversas marcas disponíveis 

atualmente no mercado. Entre essa variedade de dispositivos, é possível encontrar 

modelos com telas grandes e pequenas, com teclado físico ou touch screen, além de 

outras características existentes. 

Para este comparativo, foram definidos 5 critérios de avaliação com base nas 

respostas obtidas através das entrevistas realizadas presencialmente e por formulário 

no Google Forms, conforme apresentado no capítulo 3.  

Estes critérios foram aplicados em 3 marcas de terminais de pagamento, sendo 

elas Cielo, Safra Pay e PagSeguro.  

 

2.6.1 Aplicação dos critérios 

 

O primeiro critério de comparação aplicado entre as marcas foi a presença de algum 

tipo de teclado físico. A escolha desse critério se deu porque a presença de teclado com 

botões com relevo é muito importante para que as pessoas com deficiência visual 

possam localizar os números no teclado e, dessa forma, possam digitar sua senha com 

facilidade. 

Foi possível perceber que todas as marcas avaliadas possuem tanto modelos de 

máquinas de cartão com teclado físico quanto modelos touch screen. A marca 

PagSeguro (PAGSEGURO, 2021) possui 3 modelos de máquina com teclado físico, 

sendo eles Minizinha Chip 2, Minizinha NFC e Moderninha WiFi Plus. Já as marcas 

SafraPay (SAFRA, 2021) e Cielo (CIELO, 2021) possuem apenas um modelo que 

contém somente teclado físico, sendo eles SafraPay Bluetooth e Cielo ZIP, 

respectivamente. Entre os modelos avaliados, apenas contém teclado touch screen os 

modelos PagPhone, Moderninha Smart e Moderninha X da Pagseguro e o modelo 

SafraPay Smart da SafraPay.  Entretanto, no mercado também é possível encontrar 

modelos de terminal de pagamento que contém ambos os teclados, físico e touch screen. 

Nessa categoria entram os modelos SafraPay com Bobina 3G+WiFi e SafraPay sem 
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bobina 3G+WiFi, da marca Safrapay, Cielo FLASH e Cielo LIO, da marca Cielo, e 

Moderninha Pro da PagSeguro. 

 

Tabela 1 - Comparativo entre as marcas PagSeguro, Cielo e Safrapay em relação à teclados. 

 

Marca Possui teclado físico Possui teclado touch  Possui ambos 

 
 
PagSeguro 

Minizinha Chip 2 PagPhone  
 

Moderninha Pro Minizinha NFC Moderninha Smart 

Moderninha Wifi Plus Moderninha X 

Cielo Cielo Zip Nenhuma Cielo Flash 

Cielo LIO 

SafraPay SafraPay Bluetooth SafraPay Smart Com Bobina 3G+Wifi 

Sem Bobina 3G+Wifi 

 

Fonte: Adaptado de CIELO (2021), PagSeguro (2021) e SAFRA (2021). 

 

O segundo critério questiona se existe algum tipo de relevo que facilite o tato nas 

máquinas e a localização dos números, seja na tela ou nos botões do teclado. 

Algumas máquinas de cartão possuem, em seu teclado físico, um relevo em 

formato circular acima do número 5, chamado de sinalização tátil (Figura 1). A partir da 

localização dessa sinalização e, consequentemente, do número 5, a pessoa com 

deficiência pode localizar também os outros números no teclado. Este relevo está citado 

na norma brasileira ABNT NBR 15250 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2005), que apresenta normas referentes à acessibilidade em caixa de 

autoatendimento bancário, e pode ser identificado em todos os modelos analisados 

nesta pesquisa, com exceção dos modelos touch screen, que não possuem nenhuma 

sinalização.  
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       Figura 1 - Máquina de cartão com sinalização tátil no número 5. 

 

Fonte: Freepik (2021). 

 

O terceiro critério questiona se os modelos avaliados possuem algum tipo de 

reprodução de voz, para que o valor da compra possa ser ouvido pela pessoa com 

deficiência visual ou para a confirmação da forma de pagamento escolhida pelo cliente, 

seja ela crédito ou débito. 

Segundo Higa (2015), os terminais touch screen não possuem nenhum retorno 

sonoro. De acordo com Mantovani (2016), marcas associadas à Associação Brasileira 

das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) discutem a implementação de 

saídas para fones de ouvido e programas de audiodescrição. 

 O quarto critério questiona se as marcas analisadas já tiveram algum tipo de 

problema relacionado à falta de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. 

 Não apenas com as marcas analisadas, mas de forma geral, existem muitos 

acontecimentos que embasam a dificuldade que as pessoas com deficiência visual 

enfrentam ao usar as máquinas de cartão disponíveis no mercado atualmente. Usuários 

relataram dificuldade no uso de maquininhas como algumas versões da Moderninha, da 

marca PagSeguro, que devido aos seus projetos falhos de design não trazem consigo a 

opção de teclado físico, dificultando a localização das teclas necessárias (HIGA, 2015).  

Por situações como a descrita, o projeto de lei 4836/20 foi criado com a proposta de 

tornar obrigatória a fabricação e operação de máquinas de cartão projetadas para 

pessoas com deficiência visual. Segundo a deputada Rejane Dias, autora da proposta, 
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as máquinas de cartão sem acessibilidade podem dificultar ou impedir o acesso dessas 

pessoas a esse serviço, muitas vezes as colocando em situações desconfortáveis. 

(HAJE; CHALUB, 2020) 

 O quinto e último critério questiona se medidas foram tomadas para solucionar os 

problemas com acessibilidade citados ou se as empresas avaliadas possuem algum 

projeto futuro para melhorar esse aspecto. 

 Devido à dificuldade enfrentada pelas pessoas com deficiência visual para utilizar 

terminais de pagamento, foi instituído em 26 de julho de 2018 um normativo pela Diretoria 

Estatutária da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços 

(Abecs) que obriga as empresas de máquinas de cartão disponibilizarem uma película 

autocolante para a comercialização de máquinas com teclado touch screen, além de dar 

aos fabricantes de POS4 associados à Abecs e as credenciadoras associadas da Abecs 

a obrigação contínua de debater sobre a acessibilidade dos terminais e discutir melhorias 

e soluções para as barreiras relacionadas a esse tópico. (DIRETORIA ESTATUTÁRIA 

DA ABECS, 2018) 

 Quanto às marcas avaliadas, segundo Mantovani (2016) a Cielo afirmou dar 

prioridade à acessibilidade e a PagSeguro declarou possuir diversos projetos em teste 

relacionados a essa questão.  

 

2.6.2 Terminais de pagamento projetados para pessoas com deficiência visual 

 

 No ano de 2021 foi certificada, pela Organização Nacional de Cegos do Brasil 

(ONCB), uma máquina de cartão projetada para pessoas com deficiência visual. Esta 

máquina, que é touch screen e foi desenvolvida pela empresa Perto S.A, contém um 

teclado físico e permite que seus usuários saibam todas as informações apresentadas 

na tela, incluindo o valor e o número de parcelas da compra, por meio de um sintetizador 

de voz.  

 Para a validação desse equipamento, foi realizada uma avaliação por cerca de 

sete pessoas com deficiência visual da ONCB, que também deram sugestões de 

melhorias para a máquina. (TORNIERO, 2021) 

 

2.7 TRABALHOS RELACIONADOS 

 
4
 Ponto de venda. 
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Este capítulo tem como objetivo proporcionar um melhor entendimento acerca do 

problema apresentado, através da análise de trabalhos já publicados que possuem uma 

proposta similar à exposta neste artigo. Serão apresentados o objetivo do trabalho, seu 

desenvolvimento e os resultados de cada um deles. Os subcapítulos foram divididos em 

três partes: o 2.7.1 apresenta a implementação de recursos de hardware para a 

acessibilidade de pessoas com deficiência visual, o subcapítulo 2.7.2 apresenta uma 

proposta de design de uma máquina de cartão visando a inclusão das pessoas com 

deficiência visual e o subcapítulo 2.7.3 traz a implementação de recursos sonoros em 

pontos de vendas tendo em vista a acessibilidade dessas pessoas. 

 

2.7.1 An Embedded Based ATM for Blind People5 

 

O artigo An Embedded Based ATM for Blind People (KAVITHA; SOUNDARIYA; 

VAISHNU; YAMUNA, 2019) tem como objetivo facilitar o uso de caixas eletrônicos para 

pessoas com deficiência visual através da implementação de alguns recursos. 

O projeto utiliza ferramentas como microcontrolador PIC16F887, um leitor RFID, 

um sensor Flex, um sensor IR e um sintetizador de voz. Integrando essas ferramentas, 

obteve-se um dispositivo que funciona da seguinte forma: O sensor IR detecta quando 

uma pessoa quer utilizar o serviço através da sua posição e, com isso, começa a emitir 

instruções sonoras para ela. Quando a etiqueta RFID é apresentada, o leitor RFID faz a 

leitura de todos os dados bancários e transmite ao microcontrolador. O sensor Flex é 

como uma entrada de comando, ele capta informações como PIN, quantidade de 

dinheiro para saque e outras ações através da curvatura do sensor obtida pela tensão 

aplicada, em comparação a uma tensão pré-definida, que ao ser atingida emite um sinal 

da ação específica que é enviado ao microcontrolador.  

 O sintetizador de voz possui várias notas armazenadas para instruir a pessoa com 

deficiência visual, possuindo uma nota específica para cada ação. Com essas instruções 

sonoras, é possível que pessoas com deficiência visual utilizem caixas eletrônicos com 

muito mais autonomia. 

 

 
5
 Tradução: “Um Caixa Eletrônico Embutido para Pessoas Cegas” 
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2.7.2 ASPECTOS DO DESIGN UNIVERSAL: uma proposta de máquina de cartão 

para deficientes visuais. 

 

O artigo ASPECTOS DO DESIGN UNIVERSAL: uma proposta de máquina de 

cartão para deficientes visuais (SCATOLIM; SANTOS; LANDIM, 2014) trata-se de um 

estudo cuja proposta é facilitar o uso de máquinas de cartão de crédito e débito através 

de um projeto de máquina de cartão para pessoas com deficiência visual. 

Para o desenvolvimento do projeto, esse estudo leva em consideração os princípios 

do Design Universal, sendo eles: uso equitativo, flexibilidade no uso, uso simples e 

intuitivo, informação perceptível, tolerância ao erro, baixo esforço e tamanho e espaço 

adequados. 

Como resultado, apresenta-se uma proposta de uma máquina de cartão acessível 

para pessoas com deficiência visual através da inclusão de recursos de áudio, para que 

o usuário saiba o valor inserido no dispositivo em sua compra, proteções laterais para 

aumentar a segurança ao inserir sua senha e braile nas teclas, auxiliando na localização 

dos números.  

 

2.7.3 TOWARDS PAYMENT SYSTEMS FOR ALL: ACCESSIBLE POS6 

 

O artigo Towards payment systems for all: accessible POS (PINO; SÁNCHEZ; 

SANCHA, 2014) apresenta uma série de dificuldades enfrentadas por pessoas com 

deficiência visual na utilização de terminais de pagamento. O estudo tem como objetivo 

apresentar a solução proposta por uma empresa de sistemas de pagamentos para 

facilitar a realização de pagamentos em pontos de venda para pessoas com deficiência 

visual, trazendo mais segurança e independência para essas pessoas. 

A busca pela solução do problema foi realizada em diferentes sessões. Na primeira 

seção foram coletadas ideias de soluções de especialistas, na segunda seção um 

protótipo foi apresentado e validado e na terceira foram realizados testes e discussões 

com 9 pessoas com deficiência visual, duas delas com baixa visão e sete com perda 

total da visão. 

Após todas essas etapas, foi definido um sistema sonoro com diferentes sinais e 

tons para a identificação de diversas operações. Para indicar que um cartão foi lido 

 
6
 Tradução: “Em direção a sistemas de pagamentos para todos: pontos de venda acessíveis” 
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corretamente, é emitido um sinal sonoro em forma de onda sinusoidal de 

aproximadamente 1500 Hz e por aproximadamente 500 milissegundos. Para indicar o 

processamento correto, é emitido um sinal sonoro singular em forma de onda sinusoidal 

de aproximadamente 2000 Hz, com duração de 500 ms para indicar que o PIN foi 

inserido corretamente e de 200 ms para indicar que a transação foi aprovada. Quanto à 

entrada correta de dados no ponto de venda, três sinais sonoros com uma frequência de 

aproximadamente 2000 Hz são emitidos, em forma de onda sinusoidal, com duração e 

espaço entre os sinais de aproximadamente 200ms. O tom de alerta consiste em dois 

sinais sonoros em forma de onda sinusoidal com frequência de aproximadamente 750 

Hz, duração e espaço entre os sinais de aproximadamente 200ms. Os sinais sonoros de 

pressionamento de tecla e de esquecimento do cartão no terminal não foram estipulados, 

mas devem ser distintos dos outros descritos. 

O artigo traz a discussão acerca da solução encontrada, pontuando a falta de dados 

qualitativos e da limitação dos testes, que foram realizados apenas em locais silenciosos. 

Por fim, conclui que a implementação de sinais sonoros solicitando novamente o PIN, 

caso inserido incorretamente, é crucial, e que a implementação desses recursos pode 

trazer maior autonomia e segurança para os usuários com deficiência visual, 

aumentando a disposição desses usuários em utilizar o dispositivo. 

 

3. METODOLOGIA 

 

As etapas desta pesquisa compreendem uma pesquisa bibliográfica sobre o 

assunto e uma pesquisa de campo com o público-alvo. 

A pesquisa de campo é de caráter exploratório e busca estudar as dificuldades que 

pessoas com deficiência visual enfrentam ao utilizar uma máquina de cartão. Esta 

pesquisa foi feita através de um formulário aplicado de forma online e por meio de 

entrevistas realizadas em uma instituição da cidade de Joinville voltada para pessoas 

com deficiência visual. Os dados obtidos por meio desta pesquisa foram analisados pelo 

método quantitativo e qualitativo. 

 

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A pesquisa conta com 15 respondentes no total, onde 80% deles são do sexo 

masculino e 20% são do sexo feminino. 
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Desses 15 participantes, 5 deles foram entrevistados presencialmente na 

Associação Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais (Ajidevi) e os 10 

restantes responderam o formulário compartilhado nas redes sociais. 

Durante a visita, a diretora pedagógica responsável pela visita de estudantes na 

associação realizou uma pré-seleção dos entrevistados, uma vez que a casa possui 

atividades que são aplicadas regularmente durante o período em que os alunos estão 

presentes. Isso foi feito para que a entrevista ocorresse de forma tranquila, sem que 

prejudicasse as atividades que estavam sendo realizadas. A pré-seleção também foi 

realizada baseado nos perfis de pessoas que tinham maior probabilidade de já ter 

utilizado máquinas de cartão, visando um melhor aproveitamento das entrevistas. 

A idade dos participantes está dividida em 4 classes, onde 33,33% dos 

participantes têm entre 18 e 30 anos, 26,67% possuem entre 31 e 40 anos, 20% estão 

entre 41 e 59 anos e 20% estão na classe de 60 ou mais (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Idade dos participantes. 

 

Fonte: as autoras, 2021. 

 

A escolaridade dos participantes está apresentada em 6 classes, onde 6,7% têm o 

ensino médio incompleto ou cursando, 20% possuem ensino médio completo, 33,3% têm 

o ensino superior incompleto, 26,7% possuem ensino superior completo, 6,7% têm a 

pós-graduação incompleta ou cursando e 6,7% têm a pós-graduação completa. 

A categoria de deficiência visual foi apresentada em 2 classes, onde 33,33% dos 

participantes possuem perda total da visão e 66,67% têm baixa visão (Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Categoria de Deficiência Visual 

 

Fonte: as autoras, 2021. 

 

3.2 INSTRUMENTOS 

 

Como instrumento de coleta de dados foi aplicado um questionário utilizando a 

plataforma Google Forms, que foi compartilhado em diversos grupos de pessoas com 

deficiência visual. 

Também foi aplicado este mesmo questionário de forma presencial com alunos da 

Associação Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais (Ajidevi), que atua em 

diversas áreas como educação, habilitação, reabilitação e integração social, atendendo 

pessoas com deficiência visual de todas as faixas etárias. 

Todos os gráficos presentes neste artigo foram feitos na ferramenta Microsoft 

Power BI com base nos resultados obtidos no Google Forms. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

O questionário possui 16 perguntas no total, divididas entre perguntas de múltipla 

escolha, que contém uma lista de opções pré-definidas, e perguntas descritivas. Essas 

perguntas foram definidas para um melhor entendimento da dificuldade enfrentada por 

pessoas com deficiência visual em relação às máquinas de pagamento.  

Cada questão foi aplicada com o intuito de compreender quais são os problemas 

enfrentados por esse público na utilização de dispositivos de pagamento e o que poderia 

ser melhorado nas máquinas de cartão já existentes no mercado. 
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As 4 primeiras questões são de caráter pessoal e foram aplicadas com o objetivo 

de conhecer melhor o perfil de cada respondente. O resultado dessas questões está 

disposto na seção 3.1 deste artigo. As outras 12 perguntas se dividiram entre questões 

com o objetivo de entender quais recursos poderiam auxiliar o público-alvo na utilização 

de terminais de pagamento e questões para conhecer as experiências vivenciadas por 

essas pessoas. 

O resultado dessa pesquisa compreende descrições quantitativas e qualitativas do 

objeto de estudo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Serão apresentados, no subcapítulo 4.1, os resultados das entrevistas realizadas 

através do formulário no Google Forms e das entrevistas presenciais na Associação 

Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais (Ajidevi), incluindo as perguntas 

realizadas e as respostas dos entrevistados.  

No subcapítulo 4.2, será apresentada a proposta de solução, baseada em toda a 

pesquisa realizada neste trabalho. 

 

4.1 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

 

A primeira questão entre as 12 questões que buscam conhecer as experiências dos 

usuários quanto a terminais de pagamento questiona o grau de dificuldade que eles 

encontram ao utilizar uma máquina de cartão. 

A maioria dos respondentes considerou, em uma escala de zero a cinco, sendo 

zero para nenhuma e cinco para muita, enfrentar um grau três de dificuldade três. 

 



19 
 

 

 

Figura 3: Grau de dificuldade ao utilizar uma máquina de cartão 

 

Fonte: as autoras, 2021. 

 

Em uma das perguntas, foi solicitado aos respondentes que descrevessem quais 

as dificuldades encontradas durante a utilização da máquina de cartão. As maiores 

dificuldades descritas foram a falta de certeza sobre valor da compra e se este valor foi 

inserido corretamente pelo vendedor. 

Como adversidades elencadas pelos entrevistados com baixa visão, é possível citar 

as letras pequenas do visor, além da dificuldade de enxergar quando as máquinas estão 

localizadas em um lugar com muita luminosidade externa devido ao baixo brilho da tela, 

ou seja, é difícil também conferir se o valor está correto, resultando na necessidade de 

chegar muito perto da máquina, descrito por alguns entrevistados como um ato 

constrangedor. 

A dificuldade de se localizar no teclado do terminal também foi algo pontuado como 

um fato que atrapalha os respondentes na hora de realizar compras, principalmente nas 

máquinas de cartão touch screen. 

Em relação a possíveis soluções para essas dificuldades, foi questionado se a 

implementação de recursos sonoros em máquinas de cartão facilitaria a utilização do 

dispositivo, onde 100% dos entrevistados responderam que sim. Outro questionamento 

importante foi se a implementação de braile nas teclas facilitaria a utilização do 

equipamento, onde 60% das pessoas responderam que não, pois através da sinalização 

tátil do número 5 já é possível se localizar, segundo os respondentes. 

Ao serem questionados se já deixaram de realizar compras por conta da pouca 

acessibilidade nos dispositivos, 53,33% dos entrevistados afirmam que sim, já deixaram 

de fazer compras, e que passaram por situações desagradáveis ao tentar efetuar um 

pagamento através de máquinas de cartão. Em certas situações de necessidade, 
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13,33% dos respondentes disseram ter visto como única solução passar suas senhas 

para um desconhecido, enquanto 46,66% disseram ter passado apenas para familiares, 

amigos ou conhecidos e os 40% restantes disseram nunca ter passado a senha de seus 

cartões para alguém. 

Também foram questionados se já deixaram de frequentar locais por conta da 

pouca acessibilidade das máquinas, onde 60% dos entrevistados revelaram que não, 

enquanto os outros 40% manifestaram evitar esses estabelecimentos. 

Em relação a máquinas de cartão touch screen, ao serem perguntados se já 

utilizaram máquinas de cartão touch, alguns dos entrevistados responderam que já 

utilizaram e descreveram as dificuldades em utilizá-la, uma vez que a mesma não possui 

um teclado tátil. Para pessoas com baixa visão, foi citada como uma das dificuldades a 

necessidade de aproximação da tela para conseguir digitar a senha e conferir o valor, 

além de problemas como apertar em dois números ao mesmo tempo sem intenção e 

digitar a senha errada. Ao serem questionados se algum comerciante já havia oferecido 

em alguma situação a película de acessibilidade para esse tipo de máquina, os 

respondentes em unanimidade disseram nunca ter tido contato com esse recurso. 

 

4.2 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Com base nas pesquisas e no questionário apresentados neste artigo, foram 

propostas algumas soluções consideradas ideais para que uma máquina de cartão seja 

acessível para pessoas com deficiência visual, sejam elas pessoas com perda total da 

visão ou com baixa visão. 

 

4.2.1 Sugestões de implementação 

 

A primeira solução proposta seria a implementação de recursos sonoros, cuja 

finalidade é a confirmação dos valores inseridos pelo vendedor na máquina de cartão, 

bem como a confirmação da forma de pagamento escolhida pelo usuário. Durante a 

pesquisa realizada, conforme descrito no subcapítulo 4.1 deste artigo, 100% dos 

entrevistados confirmam que essa implementação seria de grande ajuda, considerando 

que a maior dificuldade apontada por eles foi a de saber se o valor inserido no terminal 

é mesmo o valor correto. A proposta é que, ao digitar um valor na máquina de cartão, 

antes da inserção da senha, a máquina reproduza de forma audível os valores que estão 
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sendo apresentados na tela através da implementação de um sintetizador de voz. Dessa 

forma, a pessoa com deficiência visual poderia digitar a sua senha com segurança e com 

a certeza de que o valor da transação foi inserido corretamente.  

A segunda solução é a implementação de um recurso de zoom, para pessoas com 

baixa visão, nos terminais de pagamento. Este recurso seria utilizado para que este 

grupo de pessoas pudesse, com facilidade, aplicar o zoom na tela para a conferência e 

a confirmação do valor da compra, antes mesmo de inserir a senha do cartão. Essa 

proposta se dá pelo fato de que 100% os respondentes com baixa visão apontaram que 

esse recurso facilitaria o uso do dispositivo. 

A terceira solução proposta seria a implementação da via do cliente impressa com 

o valor da transação em braile. Esta solução foi levantada em razão da entrevista com o 

respondente José Bittencourt, respondente com perda total de visão, que relatou que a 

implementação desse recurso seria de grande utilidade no uso desse dispositivo. Mesmo 

que fosse apenas após a compra, esse recurso daria abertura para que o cliente 

pudesse, no mesmo momento, contestar qualquer tipo de irregularidade na sua 

transação, seja a conferência do valor pago ou a modalidade em que a compra foi 

realizada, seja ela crédito ou débito. 

Estas soluções poderiam estar incluídas em um modo de acessibilidade das 

máquinas de cartão, onde o comerciante teria a possibilidade de ativar este modo apenas 

quando fosse necessário, podendo economizar bateria com recursos que talvez não 

sejam utilizados de forma recorrente por serem destinados apenas às pessoas com 

deficiência visual. 

 

4.2.1 Inviabilização de alterações por terceiros em máquinas de cartões 

existentes 

 

Durante a realização deste trabalho, foi considerada como uma alternativa de 

implementação a aplicação das soluções listadas anteriormente em uma das marcas 

citadas no capítulo 2, seção 6.1. Entretanto, foram encontrados alguns obstáculos que 

impossibilitaram essa implementação. 

A primeira objeção encontrada durante a pesquisa para a implementação destas 

soluções foi o fato de que o código fonte desse tipo de aplicação não é disponibilizado, 

inviabilizando qualquer tipo de alteração que poderia ser realizada diretamente. 
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A segunda objeção identificada foi o fato de que essas máquinas contém o Anti-

Tamper Protection, um recurso de anti-adulteração de proteção que pode estar em forma 

de software ou hardware e tem como objetivo dificultar qualquer tipo de adulteração feita 

por criminosos e invasores nos dispositivos.  

 

[...] O dispositivo usado para reprodução, ou ambos, estão fisicamente 
disponíveis para um invasor em potencial. Isso implica que um invasor pode 
observar toda e qualquer parte da operação de um sistema e modificar o sistema 
e suas interações com o exterior à vontade. (ARNOLD; SCHMUCKER; 
WOLTHUSEN, 2003. p. 229) 
 

Na tentativa de realizar qualquer tipo de alteração no dispositivo, o mecanismo de 

Anti-Tamper dispara, impossibilitando o uso do terminal de pagamento. Este mecanismo 

pode ser ativado através da alteração no hardware da máquina, ou seja, ele pode ser 

disparado ao retirar a bateria, ou, dependendo do modelo da máquina, ao remover algum 

componente, ou através de alguma alteração no software do dispositivo. 

Ou seja, ao tentar realizar qualquer tipo de alteração diretamente na máquina de 

cartão, ou até mesmo desenvolver algum tipo de dispositivo alternativo com 

acessibilidade para que fosse ligado na máquina, o Anti-Tamper irá inviabilizá-lo de 

qualquer maneira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo teve como principal objetivo trazer pesquisas e entrevistas cujo 

propósito é servir de referência para projetos que possam vir a ser realizados no futuro. 

O primeiro passo foi buscar por meio de pesquisas, informações referentes à 

acessibilidade para pessoas com deficiência num geral, com ênfase na acessibilidade 

para pessoas com deficiência visual, bem como compreender as iniciativas de inclusão 

digital e tecnologia assistiva voltadas para esse grupo. 

De forma simultânea, foi realizada uma pesquisa sobre terminais de pagamento e 

um comparativo entre algumas das marcas de máquina de cartão mais conhecidas e 

presentes nos comércios nos dias de hoje, com o objetivo de compreender o grau de 

acessibilidade que as maquininhas possuem atualmente e os projetos futuros planejados 

por essas marcas quanto a essa questão. 

Este estudo trouxe também uma entrevista, feita por meio de um formulário 

disponibilizado na Internet e aplicado presencialmente em uma associação de integração 
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para pessoas com deficiência visual da cidade de Joinville, que apresentou as 

experiências dos entrevistados quanto ao uso dos terminais de pagamento, as 

dificuldades enfrentadas por eles e o levantamento de recursos poderiam ser realmente 

úteis para estas pessoas. Foi possível constatar, por meio da entrevista, que as pessoas 

com deficiência visual enfrentam diversos problemas na utilização dos terminais de 

pagamento atuais, entre eles a impossibilidade de saber o valor das compras feitas ou 

da modalidade de pagamento escolhida, devido ao fato de que na maioria das máquinas 

de cartão só é possível ter conhecimento dessas informações por meios visuais. Outro 

exemplo de obstáculo encontrado, dessa vez por pessoas com baixa visão, foi o tamanho 

da fonte dessas máquinas e a falta de recursos de zoom nesses dispositivos. 

Com o resultado das pesquisas e da aplicação da entrevista, foi possível identificar 

quais recursos poderiam ser implementados para solucionar ou amenizar os problemas 

constatados, trazendo propostas de solução como a implementação de recursos 

sonoros, zoom na tela das máquinas de cartão e comprovantes de pagamento com o 

sistema de escrita braile. 

Dessa forma, este trabalho permite concluir que a falta de acessibilidade nas 

máquinas de cartão é um problema atual e de extrema importância. As máquinas de 

cartão atuais não contêm recursos inclusivos suficientes para o uso por pessoas com 

deficiência visual e existem diversos problemas enfrentados por este público por conta 

da falta de iniciativas de inclusão nesses equipamentos. Apesar de que, como 

apresentado no subcapítulo 2.6.2, já há no mercado brasileiro uma máquina de cartão 

projetada para pessoas com deficiência visual, é de extrema importância que outras 

marcas mais utilizadas e presentes nos comércios atualmente também façam melhorias 

quanto a esse aspecto para facilitar o uso do dispositivo por pessoas com deficiência 

visual. 

Conclui-se também que, por questões de segurança, a modificação de máquinas 

de cartão já existentes é de difícil execução, inviabilizando assim essa alternativa de 

implementação para trabalhos acadêmicos futuros e ressaltando ainda mais a 

importância da iniciativa por parte das grandes empresas detentoras do código fonte das 

aplicações e de seus periféricos. 

Este artigo contribui para o melhor entendimento das necessidades das pessoas 

com deficiência visual quanto ao uso de máquinas de cartão, apresentando propostas 

de soluções para uma possível continuidade e implementação das soluções em um 
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trabalho futuro, visando a melhoria da acessibilidade nesses dispositivos para este 

público. 
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