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Embalagem para todos
Uma tendência começa a ganhar força:

a embalagem em seu papel de tornar a informação acessível
às pessoas, independente de suas condições e habilidades

A
inclusão de pessoas portadoras de de-
ficiência no convívio social e profis-
sional é uma questão que vem evo-
luindo aos poucos, com a maior cons-

cientização da sociedade de uma maneira geral.
A embalagem pode contribuir nesse sentido

ao tornar acessíveis ao portador de deficiência
informações importantes sobre o produto, para
a sua segurança e para o exercício de sua capa-
cidade de escolha. Muitas são medidas que po-
dem beneficiar também o idoso, o analfabeto,
que possuem habilidades diferenciadas.

Trata-se de uma tendência que vem se dese-
nhando mundialmente, o conceito de design
universal, que diz respeito ao campo amplo do
design em geral, do qual participa a embala-
gem. O design universal traz alguns pressupos-
tos, como a equiparação nas possibilidades de
uso, ao se fazer útil e comercializável às pessoas
com habilidades diferenciadas; a flexibilidade
no uso, atendendo a uma gama de indivíduos,
preferências e habilidades; o uso de design de
fácil compreensão, qualquer que seja a experi-
ência, nível de formação, conhecimento do
idioma ou da capacidade de concentração do
usuário. O design que se propõe universal tam-
bém comunica de forma eficaz ao usuário as
informações necessárias, independentemente
de sua capacidade sensorial ou de condições
ambientais. O design ainda minimiza o risco e
as conseqüências adversas de ações involuntá-
rias ou imprevistas, pode ser utilizado com um
mínimo de esforço, de forma eficiente e con-
fortável; oferece espaços e dimensões apropria-
dos para interação, alcance, manipulação e uso,
sem que tamanho, postura ou mobilidade do
usuário faça diferença.

No caso da embalagem e da bula de medi-
camento, a legislação e regulamentações en-
contram-se em estágio bem mais avançado,
notadamente no caso direcionado ao defici-
ente visual.

Na União Européia, desde setembro do ano
passado, tornou-se obrigatória a todos os países
membros a inscrição em braille nas caixas de
medicamentos. No Brasil, o decreto n° 5.296
de 2 de dezembro de 2004, colocado pelo go-

verno aos laboratórios farmacêuticos, prescreve
o desenvolvimento das bulas dos medicamen-
tos em braille ou em meio magnético.

Fonte de vida

Aqueles que conhecem a Laramara sabem
que existe uma bonita história de amor e

superação. E é graças ao trabalho e dedicação
de pessoas raras, mas que, pelo exemplo, disse-
minam-se em frutos e sementes, que o mundo
evolui. Assim é o trabalho de Mara Siaulys,
criadora e presidente da instituição Laramara -
Associação Brasileira de Assistência ao Defici-
ente Visual (www.laramara.org.br), em 1991,
para ajudar crianças portadoras de deficiência
visual. A associação tornou-se uma referência
no trabalho em apoio ao desenvolvimento da
criança com deficiência visual, em parceria
com a família, escola e comunidade, desde seu
nascimento até a inclusão escolar e social, e
posteriormente na capacitação profissional de
jovens e de adultos. E também um espaço de
excelência no diagnóstico e habilitação de cri-
anças e jovens vindos de todo o Brasil para
avaliação oftalmológica, avaliação funcional da
visão e do desenvolvimento integral.

Nesses dezesseis anos de trabalho, a insti-
tuição recebeu 8.000 famílias e possui 700
crianças e jovens integrados em algum tipo
de programa ou serviço. O programa de Pre-
paração para o Trabalho capacitou cerca de
500 jovens em seus cursos.

A Gráfica Laramara surgiu como uma
unidade de negócios da Laramara, que junto
com suas outras unidades, tem o objetivo de
dar sustentabilidade ao trabalho assistencial
da Associação. Pelo terceiro ano consecuti-
vo, acaba de receber o Prêmio Qualidade
Febrafarma 2007, como melhor fornecedora
de bulas para o mercado farmacêutico, pro-
movido pela Febrafarma - Federação Brasi-
leira da Indústria Farmacêutica. Além de
bulas, a Gráfica Laramara é especializada no
fornecimento de rótulos planos, atuando há
mais de 9 anos no mercado, com foco nos

segmentos farmacêutico e de cosméticos. A
renda obtida através de suas atividades é re-
vertida integralmente para a manutenção do
trabalho da Laramara.

Bulas em áudio,
um projeto exclusivo

Com o decreto de 2004, colocado pelo go-
verno aos laboratórios farmacêuticos, on-

de é sugerido o desenvolvimento das bulas dos
medicamentos em braille ou em meio magné-
tico, a Gráfica Laramara apresentou um proje-
to inédito de bula em áudio, gravado em CD
por um locutor profissional em faixas por tó-
picos, que ficaria disponível no SAC da em-
presa e poderia ser solicitado para envio pelo
usuário. A bula em braille se torna inviável por
ter que respeitar um corpo de letra maior (30).
"Este projeto também pode se estender ao ido-
so, ao analfabeto ou a qualquer pessoa interes-
sada desde que apresente uma receita médica
ou um projeto desenvolvido para o meio mé-
dico na área citada", afirma a gerente comer-
cial, Sandra Freire. O porta-CD foi desenvol-
vido em papel reciclado em impressão em 4
cores, seguindo o padrão de cada produto,
com aplicação do braille na parte frontal do
cartucho contendo as informações principais
do laboratório, nome e especificação do pro-
duto. Outra iniciativa da Gráfica Laramara,
com a colaboração da Fiesp- Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo, é a nacionali-
zação da máquina braille, que possibilita ao
deficiente escrever em braille. Apesar de ainda
ter um custo alto, pois a maioria de seus cerca
de 350 componentes são adquiridos no merca-
do, seu custo foi bastante reduzido. O sonho
da entidade é o de possibilitar aos municípios
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