
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Global Accessibility Reporting Initiative  
 

Uma Ferramenta Global  
de  

Apoio à Acessibilidade Móvel  
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          

 



MMF- Mobile Manufacturers Forum  

Associação internacional de fabricantes de equipamentos 
de  telecomunicações, sediada na Bégica, atuando em 

ambito mundial e com interesse em comunicações móveis  
 

Temas de foco principal 

80% of global 
handset sales 

Empresas Participantes: Apple, BlackBerry, Cisco, Ericsson, Intel, LG, 
Microsoft, Motorola Mobility, Motorola Solutions, Nokia, Samsung, Sony, TCT-
Alcatel Mobile Phones. 





GARI – O que é 
 

• Em última análise, é uma ferramenta viva de apoio e 
busca 

 
• Que incorpora critérios de acessibilidade adotados em 

todo mundo (viva) 
 

• Usa mais de cem critérios de seleção (viva) 
 

• Direta e constantemente alimentada com novos 
modelos pelos próprios fabricantes (viva) 
 

• Com mais de 1200 modelos adicionados a uma base de 
dados centralizada 
 

• Disponível em 14 idiomas e mais uma linguagem de 
sinais (ASL) 
 
 

 
 



GARI – Como é 

 
• Dedicada à orientação do usuário de telecomunicações 

móveis portadores de necessidades especiais  
  
• Auxiliando os usuários no processo de conhecimento e 

identificação de aparelhos de comunicação móvel e 
aplicativos mais adequados 
 

• Adotada, integrada, provada e aprovada nos sites de 
várias organizações especializadas em todo o mundo 
 
 

 



GARI – Onde está 

• Disponibilizada de na Rede de Internet, em formato 
aberto e sem qualquer custos para usuário ou “carrier”. 

     http://www.gari.info/index.cfm?lang=pt  
      
    OU 

 
• Em links leberados para entidades governamentais, 

operadoras de telecomuinicações móveis e outras  
organizações especializadas, sem contrapartidas 
financeiras 

  
• OU 

 
• Em forma de conteúdo incorporado em sites dessas 

entidades (embeded)   
 

•   
  
 

http://www.gari.info/index.cfm?lang=pt


 
 

Exemplo de Uso do GARI 
FCC/USA 

 

 
http://ach.fcc.gov/ 

 

http://ach.fcc.gov/


Exemplo de Uso do GARI 
FCC/USA 



Examplo de Uso do GARI 
TELCEL/MX 

http://www.telcel.com/portal/footer/capacidades_diferentes/capacidades_diferentes.html?mid=4401# 
 

http://www.telcel.com/portal/footer/capacidades_diferentes/capacidades_diferentes.html?mid=4401


Examplo de Uso do GARI 
SAECA- Africa do Sul 



 
Exemplo de Uso do GARI 

ABINEE - Brasil 
 

http://www.abinee.org.br/programas/prog11.htm  

http://www.abinee.org.br/programas/prog11.htm


Exemplo de Uso do GARI 
ABINEE - Brasil 

http://www.abinee.org.br/programas/prog11.htm 

http://www.abinee.org.br/programas/prog11.htm


Exemplo de Uso do GARI 
ANCOM - Romania 

http://www.ancom.org.ro/  

http://www.ancom.org.ro/
http://www.ancom.org.ro/


Exemplo de Uso do GARI 
Telstra - Austrália 

       http://www.telstra.com.au/mobile-phones/find-accessible-devices/index.htm#gari-features//  

http://www.ancom.org.ro/
http://www.ancom.org.ro/
http://www.ancom.org.ro/
http://www.ancom.org.ro/
http://www.ancom.org.ro/
http://www.ancom.org.ro/
http://www.ancom.org.ro/
http://www.ancom.org.ro/
http://www.ancom.org.ro/
http://www.ancom.org.ro/
http://www.ancom.org.ro/


Exemplo de Uso do GARI 
AMTA - Austrália 

http://www.amta.org.au/pages/Accessibility//  

http://www.ancom.org.ro/


Exemplo de Uso do GARI 
CTIA - USA 

http://www.accesswireless.org/Home.aspx  

http://www.accesswireless.org/Home.aspx


GARI 
Algumas das Organisações que Adotaram 



Estatísticas de busca  



Estatísticas de Apps  



GARI - O Básico para Usar  

80% of global 
handset sales 

Seleciona o que 
quer encontrar na 
página inicial: 
 
• Telefones 
 
• Tablets  
 
• Aplicativos 

Móveis 
 

(Por exemplo, 
Telefones) 



GARI - O Básico para Usar  

80% of global 
handset sales 

Seleciona  
“Iniciar Busca 
Avançada” 
 
 
 
(poderia usar 
também 
“Melhores 
dispositivos 
para...”) 



GARI - O Básico para Usar  

80% of global 
handset sales 

Seleciona: 
a) Formato 
     (opcional) 

 
a) Fabricante 

(opcional) 
 

b) Região 
 

c) Recursos 
    - Por Hardware 
    - Por tipo de  
      necessidade  
      física 
      (aqui, audição/fala) 
 



GARI - O Básico para Usar  

80% of global 
handset sales 

• Seleciona os 
recursos 

    que está 
    buscando 
   (aqui todos 
   selecionados) 
          e 
• Clica 

“Buscar 
           Agora” 
       



Modelos Compatíveis com a Busca  

       



Modelos Compatíveis com a Busca  

       



Modelos Compatíveis com a Busca  

       



Mesma Busca para Aplicativos 

       
Seleciona: 
a) Aplicativos 

Móveis 
 

b) Audição/Fala 
 

c) Buscar 
Aplicativos 
 

 



Mesma Busca para Aplicativos 



Inclusão Social Digital 

Nossos único objetivo ao difundir o GARI na América 
Latina é colaborar decisivamente para uma maior inserção 
social, sem buscar nenhuma contrapartida financeira ou de 
uso de direitos. 
   
A exemplo do que vem ocorrendo em outras regiões do 
mundo, isso somente será possível com o interesse e o 
apoio de     
• Organizações de governo 
• Organizações não governamentais dedicadas ao tema 
• Desenvolvedores de Apps 
• Associações empresariais setoriais  
• Operadoras de telecomunicações móveis 

 
       
 
 
 



• Twitter: @GARIupdates  
• Facebook: https://www.facebook.com/MobileAccessibility  
• GARI blog: http://blog.mobileaccessibility.info  
 

Conheça o GARI 

https://www.facebook.com/MobileAccessibility
http://blog.mobileaccessibility.info


       
 

 

Aderbal Bonturi Pereira 
         Diretor para a América Latina 

  
        Av. Paulista, 2300 Piso Pilotís 

                    CEP  01310-300 São Paulo-SP  Brasil 
aderbal.pereira@mmfai.info 

                               www.mmfai.org 
    

mailto:aderbal.pereira@mmfai.info
http://www.mmfai.org/
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