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R-Cities
Reconstruir cidades para que se tornem melhores e mais 
resilientes é o desafio da nossa geração e a digitalização 
é uma oportunidade para avançar nessa direção. Na 
Rede de Cidades Resilientes, estamos comprometidos 
a apoiar governos e residentes das cidades para que se 
antecipem, adaptem-se e cresçam, frente aos diversos 
desafios econômicos, sociais e climáticos. O Programa 
Cidades Resilientes Moldando um Mundo Digital, que 
impulsionamos através da parceria com Visa, é um 
exemplo de como as estratégias de digitalização, quan-
do pensadas com foco na resiliência, têm capacidade de 
gerar benefícios múltiplos, fortalecendo a gestão urba-
na e articulando os atores do ecossistema urbano para 
resolver os desafios prioritários das cidades latino-ame-
ricanas. Convidamos a comunidade de especialistas ur-
banos a fazer uso das lições aprendidas, metodologias e 
recomendações, que colocamos à sua disposição para 
construir cidades digitais resilientes. 

Eugene Zapata Garesché
Diretor Global de Parcerias Estratégicas 
Rede de Cidades Resilientes na América Latina e Caribe

Visa
Em anos recentes, temos visto mudanças dramá-
ticas na indústria de pagamentos, com uma acele-
ração de pagamentos digitais em todo o mundo. 
Estas mudanças estão transformando o modo 
como as pessoas relacionam-se com o comércio: 
tanto cada uma das pessoas, como cada um dos 
dispositivos com os quais se interage passam a ser 
uma oportunidade. Para Visa é essencial apoiar os 
governos e cidadãos no enfrentamento dos desa-
fios atuais em nossas cidades e fortalecer suas eco-
nomias, através da digitalização inclusiva. Graças 
ao Programa Cidades Resilientes Moldando um 
Mundo Digital, criado em parceria com a Rede de 
Cidades Resilientes, estamos inovando para apoiar 
essas transformações e dando, deste modo, res-
postas que ajudem o desenvolvimento de cidades 
resilientes. Através de uma metodologia aberta, 
com foco na solução de problemas e ferramentas 
específicas, convidamos a toda comunidade a ace-
lerar a difusão de soluções digitais provadas para 
fortalecer a resiliência das cidades.  

Aida Esteban Millat
Diretora de Mobilidade Urbana e Cidades Inteligentes, 
Visa International Service Association, América Latina 
e Caribe 

APRESENTAÇÃO_
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O trabalho junto a Visa e a Rede de Cidades Resilientes 
contribui para a construção de uma rede de transporte 
público mais resiliente. Através da incorporação de 
pagamentos abertos, o sistema Mi Movilidad incorpora mais 
e melhores alternativas para os usuários, incrementando 
a eficiência do serviço e gerando oportunidades para 
reduzir o impacto ambiental do transporte público na 
Área Metropolitana de Guadalajara e, posteriormente, em 
todo o Estado de Jalisco. Dessa forma, Jalisco se torna o 
único estado da América Latina que conta com um Sistema 
Integrado de Transporte com pagamentos abertos.

A parceria da Prefeitura de Salvador com a Rede de 
Cidades Resilientes e a Visa no desenvolvimento do projeto 
“Ecossistema de Cidadania Digital: Democratizando o 
Conhecimento”, que conquistou o LATAM Smart City Awards 
2021, na categoria SOCIEDADE EQUITATIVA E COLABORATIVA, 
permite que os soteropolitanos alcancem a cidadania digital 
produtiva e possam contribuir no desenvolvimento da Cidade 
Inteligente de Salvador.

Através do Programa Cidades Resilientes Moldando um 
Mundo Digital, o Município Metropolitano de Quito, junto 
à Rede de Cidades Resilientes e a Visa, está fortalecendo 
o comércio da cidade, ao facilitar a comercialização de 
produtos, incentivando tanto pequenos produtores quanto 
pequenos e médios comerciantes, favorecendo a produção 
local e preparando a economia para enfrentar impactos 
agudo, através de estratégias digitais.
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GLOSSÁRIO DE ACRÔNIMOS

ABT: Tarifamento através de contas (Account Based Ticketing)

AGRUPAR: Programa de Agricultura Urbana Participativa 

AMG: Área Metropolitana de Guadalajara

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina (Banco de Desenvolvimento da América Latina)

CBT: Tarifamento através de cartões (Card Based Ticketing)

CRF: Marco de Resiliência das Cidades (Resilient Cities Framework)

DMQ: Distrito Metropolitano de Quito 

EMV: Padrão de interoperabilidade de cartões desenvolvido por Europay MasterCard e Visa 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Instituto Nacional de Estatísticas e Censos)

IOT: Internet das Coisas (Internet of Things)

NFC: Tecnologia de Comunicação de Campo Próximo

ODS: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

PDTCI: Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente  

PMS: Sistema de Gerenciamento de Pagamentos (Back Office)

PNBV: Plano Nacional de Bem-Estar (Plan Nacional del Buen Vivir)

R-CITIES: Rede de Cidades Resilientes 

SECIS: Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência da Prefeitura Municipal de Salvador  

SEMIT: Secretaria de Inovação e Tecnologia da Prefeitura Municipal de Salvador 

TFL: Sistema de transporte em Londres (Transport for London )

LGBTQI+: Lésbica, gay, bissexual, transgênero, intersexual e queer

TICS: Tecnologias de informação e comunicação 

VAB: Valor Agregado Bruto 

VSAM: Módulo de Acesso Seguro de Visa (Virtualization Secure Access Module)

WUF: Fórum Urbano Mundial (World Urban Forum)
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A digitalização é uma tendência que permeia cada vez mais os sistemas urbanos e os diversos 
efeitos da pandemia do COVID-19 aceleraram sua velocidade, colocando-a como um dos temas 
principais que determinarão o futuro das cidades. 

Em fevereiro de 2020, a Rede de Cidades Resilientes (Resilient Cities Network, R-Cities) e a Visa 
anunciaram que trabalhariam em conjunto para promover e desenvolver soluções digitais aos 
desafios de resiliência em cidades da América Latina. Com base neste compromisso, foi proje-
tado e colocado em movimento o programa Cidades Resilientes Moldando um Mundo Digital.

A primeira edição foi lançada em junho de 2020, em um contexto no qual a COVID-19 afetava 
todas as cidades do mundo e em que a digitalização assumia um papel central na vida das 
pessoas e instituições, em temas tão variados como educação a distância, home office, comér-
cio eletrônico ou a socialização através de meios digitais. Em poucos meses, a digitalização se 
tornou uma ferramenta indispensável para a vida, ainda que não de maneira equitativa para 
todas as pessoas. O abismo social se converteu em abismo digital e as cidades tiveram que 
despertar para este desafio. A digitalização se tornou, assim, um elemento chave para a recupe-
ração pós-COVID-19 e para fortalecer a resiliência das cidades frente a uma pandemia que teve 
forte impacto urbano. 

O programa, em sua primeira edição, dividiu-se em três fases: entender, resolver e compartilhar. 
Na primeira, publicou-se um estudo sobre as principais tendências da digitalização na região 
latino-americana e as janelas de oportunidade das cidades para construir sistemas urbanos 
mais resilientes. Na segunda fase, o programa focou em três cidades: a Área Metropolitana 
de Guadalajara, no México; o Distrito Metropolitano de Quito, no Equador; e o Município de 
Salvador, no Brasil. Junto às três cidades, a Visa e a R-Cities avançaram no planejamento e de-
senvolvimento de soluções digitais para enfrentar desafios de resiliência que atravessam dis-
tintas áreas da gestão urbana: mobilidade, comércio local, emprego, educação, entre outras. 

Este documento tem o propósito de compartilhar aprendizados e soluções desenvolvidas pelo 
programa com cidades, governos locais e atores do mundo urbano na América Latina e Caribe, 
para melhorar a compreensão sobre a relação entre a digitalização e a resiliência urbana, visan-
do aprofundar o processo de criação de soluções digitais para a resiliência e proporcionar ideias 
e recomendações para tomadores de decisão. 

Com esta sistematização orientada à prática, a Visa e a R-Cities esperam contribuir para que as 
cidades possam antecipar-se, adaptar-se e aproveitar as tendências digitais para se tornarem 
mais resilientes: diminuindo as desigualdades, incrementando a prosperidade econômica, tor-
nando-se mais saudáveis e seguras e construindo capacidades para se adaptarem melhor aos 
desafios das mudanças climáticas. 

INTRODUÇÃO_
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A DiGiTAlizAçãO 
COmO ACElErADOr 
DA rESiliênCiA 
UrBAnA

01_
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A DiGiTAlizAçãO 
COmO ACElErADOr 
DA rESiliênCiA 
UrBAnA

01_

Os múltiplos efeitos da pandemia do COVID-19 aceleraram a tendência para a digitalização dos 
sistemas urbanos. Trata-se de um caminho no qual as sociedades latino-americanas se encon-
tram há algumas décadas, porém, que teve sua importância reconfigurada, colocando-se como 
um dos aspectos centrais no momento de se pensar o processo de reconstruir melhor nossas 
cidades. 

Persistentes crises econômicas, sociais, climáticas e sanitárias pressionam diariamente as cida-
des para que se tornem mais resilientes. Por resiliência urbana entendemos a capacidade das 
comunidades, instituições, empresas e sistemas de uma cidade para sobreviver, adaptar-se e 
crescer frente a um complexo enredado de tensões crônicas e exposição permanente a impac-
tos agudos. 

As tensões crônicas são vulnerabilidades que, lentamente, vão afetando o funcionamento das 
cidades. Dentre elas destacam-se os altos níveis de desemprego, um sistema ineficiente de 
transporte público, a violência endêmica, o estresse hídrico, o envelhecimento da infraestru-
tura, dentre outros. Já os impactos agudos são eventos repentinos, que ameaçam a cidade de 
forma imediata, como os terremotos, inundações, pandemias, etc. 

Nas últimas décadas, a digitalização provou sua capacidade para incidir no funcionamento dos 
sistemas urbanos (por exemplo, na comunicação, na mobilidade ou no comércio) e durante a 
pandemia tornou-se uma das colunas vertebrais para manter em operação serviços públicos es-
senciais. Olhando-se em direção ao futuro, o desafio da construção cidades inteligentes, onde 
os governos, através da digitalização inclusiva, avançam na implementação de tecnologias 
para melhorar a vida de seus residentes, torna-se um componente central para a reconstrução 
resiliente dos sistemas urbanos. 
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A transição rápida em direção à digitalização é uma janela de oportunidade para as cidades 
latino-americanas, na medida em que sejam capazes de aproveitá-la para construir sociedades 
mais inclusivas, equitativas e sustentáveis. Incorporar o foco de resiliência para administrar de 
forma estratégica a transição digital conduz a programas e projetos mais bem planejados, que 
são capazes de abordar múltiplos desafios concomitantemente: antecipar problemas, diminuir 
riscos, melhorar serviços, otimizar recursos, garantir a segurança digital e, enfim, preparar o 
funcionamento dos sistemas urbanos para o futuro. 

Por que a digitalização pode acelerar a resiliência urbana?

A digitalização é um elemento central do conceito de cidade inteligente e uma questão chave 
é garantir que o investimento em tecnologias e inovações digitais contribua para melhorar o 
bem-estar, a economia e o meio ambiente nas cidades, especialmente no que diz respeito às 
comunidades mais vulneráveis. Um processo de digitalização bem aproveitado, ou seja, com 
caráter inclusivo e que expanda os horizontes de possibilidades das cidades, ajuda a fortalecer 
as diversas qualidades de resiliência dos sistemas urbanos, para que estejam melhor projetados 
e administrados para responder e adaptar-se mais rapidamente. 

Nesse sentido, a digitalização possibilita a integração dos sistemas de informação, facilitando a 
articulação de atores para a tomada de decisão. Nessa linha, a gestão urbana torna-se mais in-
clusiva, ao abrir espaços de participação efetiva para os atores do ecossistema urbano, com ên-
fase especial nos segmentos mais vulneráveis. Além disso, a digitalização das funções urbanas 
incrementa a velocidade, iteração e teste de soluções prototípicas de forma mais engenhosa.

Por outro lado, a gestão urbana se robustece, uma vez que ao fortalecer as estratégias, fun-
cionalidades e processos, os sistemas urbanos se sobrepõem às vulnerabilidades crônicas. Em 
consequência, os sistemas também incorporam redundância e acrescem capacidade extra 
para reagir frente a impactos agudos. Isto se complementa com o aumento da capacidade re-
flexiva, que possibilita o melhoramento da coleta, gestão e análise de informação e dados, 
através de estratégias de digitalização dos sistemas urbanos, permitindo que aprendam com 
a experiência. 

Finalmente, a digitalização contribui para tornar mais flexível o funcionamento da cidade, 
suprindo informação, ferramentas e capacidades para adaptações mais ágeis a contextos de 
constante mudança. 
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MARCO DE RESILIÊNCIA 
DAS CIDADES 

Como incorporar a digitalização à construção de resiliência urbana?

O aproveitamento da tendência de transformação digital das cidades é uma oportunidade para 
construir cidades mais resilientes. Para alcançá-la, as cidades devem introduzir a perspectiva 
de resiliência nas estratégias de digitalização, bem como incorporar ferramentas e enfoques 
digitais nas estratégias de planejamento, de acordo com os orçamentos municipais.

O Marco de Resiliência das Cidades (MRC) é uma metodologia criada pela Fundação Rockefeller 
e a empresa Arup, em 2015, que permite uma abordagem sistemática da resiliência urbana. O 
Marco estabelece quatro dimensões para os sistemas essenciais de uma cidade: Saúde e Bem-
Estar; Economia e Sociedade; Infraestrutura e Meio Ambiente; e Liderança e Estratégia.
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O que as cidades podem fazer?

•	 Desenvolvimento de plataformas digitais  
de governo aberto

•	 Mecanismos de consulta e comunicação  
com a população

•	 Incorporação de soluções digitais às estratégias  
de planejamento

•	 Sistemas e infraestrutura digital para a gestão  
de serviços públicos

•	 Sistema de planejamento digital por resultados.

Uma análise por meio de uma lente de resiliência permite identificar as múltiplas formas atra-
vés das quais a digitalização pode acelerar a construção da resiliência urbana. Em geral, as 
ações de digitalização que incorporam este enfoque têm o potencial de gerar um alto dividendo 
de resiliência, entendido como benefícios sociais, econômicos e físicos, que se alcançam quan-
do uma iniciativa é planejada, administrada e monitorada a partir de uma ótica de resiliência. 
Desta forma, uma cidade é capaz de antecipar riscos, superar vulnerabilidades, adaptar-se a 
tendências e otimizar recursos estratégicos, maximizando de forma inovadora os múltiplos im-
pactos positivos no conjunto dos sistemas urbanos. 

Nesse sentido, iniciativas de digitalização tão diversificadas, como garantir o acesso adequado 
a internet para residências, fortalecer as redes de comércio local através do comércio eletrônico 
ou estabelecer mecanismos de comunicação digital entre os governos locais e os habitantes das 
cidades, quando estão pensadas com um enfoque de resiliência, podem resultar no atendimen-
to de um amplo espectro de desafios das cidades, como a continuidade dos serviços públicos, a 
proteção dos direitos dos cidadãos, o impulso de novas dinâmicas econômicas ou a adaptação 
às mudanças climáticas.

Seguindo as dimensões estabelecidas pelo Marco de Resiliência das Cidades, podemos identi-
ficar os pontos de convergência entre a digitalização e o fortalecimento das capacidades adap-
tativas de um entorno urbano.

a. Liderança e Estratégia

Os governos podem aproveitar o impulso da 
digitalização para fortalecer a governança 
democrática das cidades. As oportunidades 
de gestão de informação e comunicação 
permitem fortalecer o contato entre 
autoridades e residentes, incentivam a 
participação cidadã e facilitam a prestação 
de contas, propiciando o planejamento 
estratégico, a inclusão da população, a 
integração e a robustez dos sistemas de 
gestão urbana.
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b. Saúde e Bem-Estar

Os efeitos da pandemia do COVID-19 
demostraram a capacidade da digitalização 
para manter funções essenciais para a saúde 
e o bem-estar da população. Aproveitar 
este avanço, tornando a digitalização mais 
universal e inclusiva, abre oportunidades 
para a inovação social relacionada com a 
garantia dos serviços de educação, saúde, 
mobilidade, emprego, cultura, entre outros.

O que as cidades podem fazer?

•	 Tecnologias da informação e comunicação (TICs)  
em serviços de educação

•	 Planos de conectividade digital universais, com foco 
em zonas periféricas e vulneráveis

•	 Estratégias de inclusão digital, cidadania digital 
e cidades inteligentes, com enfoque de gênero ou 
em atenção a populações vulneráveis como jovens, 
migrantes e idosos

•	 Digitalização de serviços públicos essenciais, como  
a atenção médica, segurança social, cuidados, etc.

•	 Coleta e análise de dados para informar políticas 
públicas, sobretudo para a prestação de serviços.

c. Economia e Sociedade
 
A digitalização das cadeias de produção 
e comércio favorecem a eficiência dos 
processos econômicos, a otimização de 
recursos e a ampliação dos mercados. A 
digitalização da economia, pensada na 
perspectiva da proteção e promoção do 
emprego, tem também o potencial de 
favorecer a inclusão social, a criação de valor 
agregado e o aumento do talento humano, 
sempre e quando não se deixem de fora 
populações vulneráveis.  

O que as cidades podem fazer?

•	 Fortalecer a digitalização do tecido empresarial, 
através da incorporação de tecnologia aos processos 
produtivos, digitalização de trâmites de registro e 
requisitos fiscais

•	 Fomentar mecanismos de comércio eletrônico e 
pagamentos digitais para fortalecer o comércio local

•	 Criar estratégias de mobilidade laboral e realocação 
de trabalhadores(as) para proteger o emprego 
e incrementar o valor (econômico, social e/ou 
ambiental) do trabalho

•	 Fomentar as economias digitais e a indústria da 
inovação tecnológica, com um mercado de trabalho 
preparado para atuar neste setor.
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d. Infraestrutura e Meio Ambiente O que as cidades podem fazer? 

•	 Estratégias de universalização da 

infraestrutura digital, através de ‘redes 

neutras’, com foco em zonas periféricas e 

vulneráveis

•	 Sistemas de otimização de gestão de 

recursos naturais e do funcionamento de 

serviços públicos associados a estes

•	 Sistemas de monitoramento climático e 

gestão de riscos

•	 Estratégias digitais para a redução de 

resíduos e fomento de gestão circular de 

matérias primas.

As estratégias de inclusão digital favorecem o 
fortalecimento da infraestrutura das cidades, 
agregando uma camada crítica de ativos 
urbanos (que vão desde a ampliação de 
serviços de energia e comunicação, até redes 
de banda larga e sistemas de informação) 
que contribuem para a capacidade de 
resiliência. Além do mais, esta infraestrutura 
promove a otimização de recursos 
direcionados para a minimização do impacto 
ambiental dos sistemas urbanos e para 
adaptação à mudança climática.
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AprESEnTAçãO DO 
prOGrAmA CiDADES 
rESiliEnTES mOlDAnDO 
Um mUnDO DiGiTAl
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Em fevereiro de 2020, por ocasião do 10º Fórum Urbano Mundial (WUF - por sua sigla em inglês), 
realizado em Abu Dhabi, Visa e a Rede de Cidades Resilientes anunciaram que trabalhariam em 
conjunto em um programa de digitalização. O objetivo seria liderar o caminho da inclusão digital 
para fortalecer a resiliência das cidades, através da criação de soluções inovadoras para responder 
aos desafios urbanos mais urgentes. 

Visa - empresa líder em pagamentos eletrônicos e tecnologia - e a Rede de Cidades Resilientes – 
rede líder em resiliência urbana – criaram essa aliança para aproveitar os pontos fortes das duas 
instituições em benefício do desenvolvimento da região latino-americana. 

A primeira edição do programa foi estabelecida através de três componentes básicos: entender, 
resolver e compartilhar.

AprESEnTAçãO DO 
prOGrAmA CiDADES 
rESiliEnTES mOlDAnDO  
Um mUnDO DiGiTAl

02_
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2.1. Componentes do programa

Entender

Analisar os desafios gerais de 
digitalização através de um 
prisma de resiliência urbana e 
inspirar as cidades membro da 
Rede de Cidades Resilientes a 
aproveitar as oportunidades 
atuais da digitalização. 

Resultados esperados: Publicação 
de Nota Conceitual (Cidade 
Resilientes Moldando um Mundo 
Digital, 27 de julho, 2020) e Índice 
de Digitalização (Exclusivo para as 
cidades membro da Rede).

Resolver

Apoiar três cidades a resolver seus 
desafios de digitalização, através 
de um processo colaborativo e 
inovador.

Resultados esperados: Criação  
da Solução e Cocriação de Plano 
de Ação para a implementação  
de soluções em três cidades. 

Compartilhar

Ampliar o impacto do programa, 
compartilhando os aprendizados, 
estratégias e linhas de ação.

Resultados esperados: Publicação 
dos casos e descobertas da 
primeira fase do programa e 
organização de um Fórum Anual 
em 2021.
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2.2 Resolver: Cocriação de soluções

Para a fase de “Resolver”, a equipe de Visa, conjuntamente com seu Centro de Inovação Visa e a 
equipe da Rede de Cidades Resilientes, criaram uma metodologia baseada em métodos Design 
Thinking e, junto às equipes de resiliência das cidades, outros departamentos de governo, es-
pecialistas e diferentes grupos de interesse, levaram a cabo uma série de oficinas virtuais para 
enquadrar, desenvolver e dar solução aos desafios de uma maneira cooperativa e participativa. 

O processo de cocriação desta fase foi executado da seguinte maneira: 

Socialização

LANÇAMENTO

Descobrimento ANÁLISE

Oficina  

Documentação 
Oficina de 
ideação 

Trabalho 
prévio

Ponto de Partida

Informe  final / 
Plano de ação 

Oficina de 
descobrimento

Sessões de trabalho 
adicionais

Sessões de trabalho

RELATÓRIO
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2.3 Identificação de Desafios

Em sua primeira edição, o programa trabalhou com três cidades da região para apoiá-las na 
resolução de seus maiores desafios de digitalização para impulsionar a resiliência urbana. A 
seleção se fez através de um edital aberto às cidades membro da Rede de Cidades Resilientes, 
que inclui 17 cidades da região. 

As cidades foram solicitadas a apresentar um desafio de economia digital vinculado com a resi-
liência. Os desafios apresentados foram cuidadosamente analisados por um comité de seleção, 
formado por um painel de especialistas que avaliaram os casos de acordo com os seguintes 
critérios:

O projeto envolve oportunidades 
dentro da economia digital para 
fortalecer a resiliência em áreas 
como mobilidade urbana, base 
de dados robusta e/ou resposta 

oportuna ao COVID-19.

RELEVâNCIA COMPROMISSO PRAzO

IMPACTO REPLICABILIDADE

O projeto tem apoio das 
 principais lideranças do 
ecossistema urbano.

O desafio pode ser resolvido em 
período de curto prazo (ação em 
um a dois anos) ou a médio prazo 
(ação em três a cinco anos).

A solução tem potencial para 
melhorar a vida dos cidadãos.

O desafio e sua potencial solução 
são replicáveis e relevantes para 

outras cidades da região
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2.4 Cidades Selecionadas

As três cidades selecionadas foram:

A Área Metropolitana de 
Guadalajara, no Estado de 

Jalisco, México
O Município de Salvador, 

no Brasil
O Distrito Metropolitano 
de Quito, no Equador

Os desafios apresentados pelas três cidades 
destacaram-se por seu potencial para gerar 
um impacto resiliente e transformador, 
capaz de inspirar outras cidades da região 
latino-americana. 

GUADAlAjArA

QUiTO

SAlvADOr
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inCOrpOrAnDO O 
EnfOQUE DE rESiliênCiA 
AOS prOCESSOS  
DE inOvAçãO

03_
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O chamado dividendo de resiliência é a capacidade de maximizar os múltiplos impactos de uma 
ação (plano, programa, projeto, etc.), incrementando sua contribuição social, econômica, ambien-
tal, dentre outras dimensões relacionadas com os sistemas urbanos. A incorporação do enfoque de 
resiliência a um processo de inovação torna possível identificar toda uma série de benefícios diretos 
e cobenefícios (benefícios indiretos ou secundários) que as soluções cocriadas podem gerar para as 
cidades. 

Como ilustra o gráfico a seguir, ao incorporar a perspectiva de resiliência, uma solução que poderia 
ter efeitos exclusivamente lineares eleva seu potencial sistêmico, ao desencadear sua capacidade re-
lacional com respeito aos múltiplos subsistemas urbanos. Como consequência, a solução desdobra 
ao máximo o potencial de gerar diferentes impactos positivos em diversas dimensões que, por sua 
vez, fortalecem a resiliência da cidade de uma maneira mais holística. 

inCOrpOrAnDO O EnfOQUE 
DE rESiliênCiA AOS 
prOCESSOS DE inOvAçãO

03_

Uma cidade 
mais preparada 

Uma cidade 
mais  eficiente

Uma cidade 
mais justa

UMA SOLUÇÃO LINEAR
Remete a um único aspecto 

do ecossistema 

UMA SOLUÇÃO RESILIENTE
Remete a múltiplos aspectos 

do ecossistema e aciona cadeias
 de benefícios e co-benefícios

UMA CIDADE MAIS RESILIENTE
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Nesta seção descreve-se de forma prática como incorporar o enfoque de resiliência ao proces-
so de identificação de desafios urbanos e à cocriação de soluções digitais, maximizando-se o 
dividendo de resiliência para as cidades. Esta metodologia foi aplicada para a cocriação de so-
luções que configuram o programa Cidades Resilientes Moldando um Mundo Digital e, conse-
quentemente, põe foco nas soluções digitais. Contudo, consideramos que a metodologia pode 
ser facilmente adaptada para um amplo leque de projetos urbanos de diferentes naturezas.

2. Design Council. What is the framework for innovation? Design Council’s evolved Double Diamond:  

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond

APARTADO 
METODOLÓGICO:  
DIAMANTES DE 
INNOVACIÓN  
y RESILIENCIA

Vulnerabilidades 
Crônicas e Impactos 

Agudos 

Qualidades de um 
Sistema Resiliente 

Qualidades de um 
Sistema Resiliente 

IDEAÇÃO DA SOLUÇÃO DESCOBRIMENTO 
DO DESAFIO 

DIVIDENDO 
DE RESILIÊNCIA 

Descobrir o Desafio

Explorar Soluções 

Desdobrar Benefícios e Co
-be
ne
fíc
ios
 

Co
mo
 po
de
mo
s…
?

De
cla
raç
ão
 de
  S
olu
çã
o

Síntesis Resiliencia sistémica
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O Método de Diamantes é uma parte fundamental do Framework 
for Innovation, desenvolvido pelo Design Council. É utilizado em 
todo o mundo para impulsionar processos de inovação que buscam 
abordar, com foco centrado nas pessoas, os problemas econômicos, 
sociais e ambientais mais complexos de nossa época.

A lógica do Método de Diamantes se 
baseia em possibilitar a interação 
entre o pensamento divergente 
(divergent thinking) e o pensamento 
convergente (convergent thinking). 
Através de metodologias ágeis, o 
primeiro permite um processo de 
exploração (produzindo a maior 
quantidade de conhecimento 
possível sobre o tema em questão), 
enquanto o segundo facilita o 
processo de síntese (levando todas as 
opções a um resultado específico). 
O gráfico anterior mostra a forma de 

utilização do Método de Diamantes 
na etapa “Resolver” do programa 
Cidades Resilientes Formando um 
Mundo Digital. O primeiro Diamante 
se relaciona com o aprofundamento 
do desafio, o segundo com a 
definição da solução e o terceiro com 
a síntese de resiliência sistêmica da 
mesma. Para se chegar ao terceiro 
Diamante, que permite organizar 
a maximização do dividendo de 
resiliência da solução, é necessário 
considerar o enfoque de resiliência de 
forma transversal a todo o processo, 

para o que serão apresentadas, a 
seguir, as diferentes recomendações 
deste Ponto Metodológico. 

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond
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a. Identificar o desafio a enfrentar

Identificar um desafio urbano consiste no exercício de visualizar e sintetizar um problema par-
ticular (presente ou futuro) que a cidade quer resolver. Contudo, sabe-se bem que as cidades 
enfrentam, cotidianamente, uma enorme quantidade de problemas simultâneos. Priorizar ou 
selecionar aqueles que são mais críticos para incrementar a resiliência torna-se um desafio em 
si mesmo. 

Para se analisar a capacidade que tem um desafio para maximizar o dividendo de resiliência,  
é importante: 
•	 Categorizar os desafios identificados com relação a resultados e impacto esperados, 

suas escalas e os fatores que os determinam. Isto permitirá padronizar os diferentes desa-
fios e fazê-los compatíveis entre si.

•	 Priorizar as principais tensões crônicas e impactos agudos aos quais está exposta a cida-
de. Podem estar pré-estabelecidos em uma estratégia de resiliência, ou podem ser identifi-
cados como parte do processo de cocriação. 

•	 Construir uma mapa relacional que vincule os diferentes desafios entre si e estes a um 
portfólio de tensões crônicas e impactos agudos priorizados. Uma recomendação impor-
tante é ir além das relações diretas e identificar também vínculos relacionais secundários 
ou indiretos. Tal desdobramento, permitirá maior aprofundamento na compreensão do 
impacto potencial a ser gerado pela resolução dos desafios identificados. 

•	 A melhoria da capacidade de resiliência de uma cidade requer uma visão holística e, por-
tanto, o início de sua implementação envolve diferentes âmbitos da gestão da cidade, es-
pecialmente no que diz respeito às secretarias, departamentos e agências do governo local. 
Neste sentido, uma definição adequada do desafio requer também que se pondere o com-
promisso institucional existente com relação à sua solução. Calibrar este compromisso 
implica em considerar os diferentes níveis e áreas de governo, bem como o envolvimento 
das autoridades políticas com ele. Um alto nível de compromisso é fundamental para levar 
adiante mudanças sistêmicas. 
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b. Analisar o desafio em profundidade

A cocriação de soluções inovadoras requer um aprofundamento do desafio, compreendendo-o 
a partir de diferentes ângulos, que abrem caminho para uma série de potenciais soluções inova-
doras. No caso das metodologias de Design Thinking, busca-se que a análise esteja centrada nas 
pessoas. A seguir, as recomendações para incorporação da lente de resiliência a este processo:
•	 Tomando por base o mapa de relações entre o desafio e o portfólio de tensões crônicas e 

impactos agudos priorizados, pode-se identificar os diversos atores que estão direta ou 
indiretamente relacionados com a problemática a se resolver. Isto permite construir um 
ecossistema de atores críticos, que é a base para um processo de inovação centrado nas 
pessoas. Igualmente, trata-se de um exercício prático para definir quem deve participar nos 
exercícios subsequentes. 

•	 Uma vez definidos e priorizados os atores críticos relacionados com o desafio, é possível 
esquematizar suas respectivas trajetórias. Ou seja, traçar a linha através da qual cada 
pessoa se relaciona com a problemática definida. No âmbito da resiliência, esta rastrea-
bilidade é importante para identificar os pontos críticos (ou pontos de dor) dos diferentes 
sistemas urbanos relacionados com o desafio. Este panorama permitirá fortalecer o enfo-
que sistêmico, obter uma radiografia dos pontos críticos dos sistemas urbanos e, por conse-
guinte, avançar em direção à definição das equipes do governo da cidade relevantes para 
impulsionar uma solução.  

•	 Levar a cabo as atividades anteriores permite desenvolver uma análise profunda do desafio 
em perspectiva de resiliência. A partir daí, as metodologias de design thinking propõem a 
redefinição do desafio, que usualmente se estrutura como uma pergunta que inicia com: 
“Como podemos...?” (How might we...?). Para garantir a perspectiva de resiliência na tran-
sição para a próxima etapa (de ideação) é importante incorporar a resiliência no enunciado 
do desafio a resolver. À primeira vista, isto pode ser considerado um pequeno detalhe for-
mal; no entanto, durante o processo de cocriação, haverá um contínuo retorno a esta per-
gunta e, portanto, incluir um enunciado de resiliência permitirá ter presente este elemento 
ao longo de todo o processo.  
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c. Imaginar a solução

Esta declaração é, basicamente, um enunciado muito sintético, a partir do qual se pode cons-
truir a estrutura primária da solução (solution blueprint), que incorpora suas principais caracte-
rísticas técnicas e seu aporte à resiliência da cidade. 

Algumas recomendações para garantir o enfoque de resiliência no perfil da solução são: 

CENTRADO NAS PESSOAS: 
Seu recorte parte da perspectiva de 
responder às necessidades, demandas  
e capacidades atuais e futuras da 
população. 

PRIORIzA AS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS: 
Põe o foco em integrar de maneira 
efetiva os que estão excluídos.

CONSTRÓI RELAÇÕES MAIS EQUITATIVAS:
Busca diminuir as brechas e ‘equilibrar o 
campo de jogo’ nas interações entre os 
diversos atores urbanos.

AMPLIA hORIzONTES: 
Identifica janelas de oportunidade e 
aproveita-as para avançar na inclusão, 
sustentabilidade e resiliência. 

ADMINISTRA RISCOS: 
Identifica e antecipa os riscos potenciais, 
estabelecendo medidas específicas para 
evitá-los ou compensá-los. 

EVOLUI NO TEMPO: 
Para adaptar-se a novas conjunturas, 
assegurando a inclusão da população 
através do tempo. 

COMO AVALIAR SE UM PROJETO  
DE DIGITALIzAÇÃO É INCLUSIVO?

•	 A etapa de cocriação se inicia com a busca de experiências inspiradoras que possam orien-
tar o processo de ideação. Neste ponto, recomenda-se revisar as estratégias de resiliência 
de outras cidades, as comunidades de prática de resiliência ou contatar diretamente os 
Diretores e Diretoras de Resiliência das cidades membro da Rede de Cidades Resilientes. 
Isto permitirá acesso a um amplo acervo de práticas de resiliência, para destacar experiên-
cias de digitalização que possam abordar o desafio definido.

•	 Criar uma lista dos riscos e oportunidades particu-
lares para os atores permite ponderar os benefícios 
potenciais e cobenefícios da solução e, ao mesmo 
tempo, gerar consciência dos possíveis efeitos con-
traproducentes, para antecipá-los, corrigi-los ou, se 
for o caso, mitigá-los. Este é um ponto especialmen-
te sensível para projetos de digitalização, uma vez 
que é importante garantir que as iniciativas estejam 
orientadas para fechar brechas e ampliar horizontes 
de inclusão. 

•	 O método de planejar para a inovação direcionará 
a dinâmica para a produção de múltiplas soluções 
possíveis para, posteriormente, agrupá-las e sele-
cioná-las. Para avaliar as opções através de lentes 
de resiliência, recomenda-se classificar o portfólio 
de soluções com base nas qualidades de resi-
liência que, direta ou indiretamente, cada opção 
pode aportar de maneira positiva (ou identificar a 
possibilidade de um aporte negativo). Isto permitirá 
esboçar o valor sistêmico das opções e facilitará 
identificar qual (ou quais) alternativa(s) fortale-
ce(m) mais o(os) sistema(s) urbano(s) a ser(em) 
impactado(s). 

•	 Finalmente, é importante avaliar o grau de com-
promisso dos atores institucionais, uma vez que, 
como anteriormente mencionado, para se garantir 
o máximo desdobramento do dividendo de resiliên-
cia, é necessária a integração de uma ampla gama 
de atores no momento de se colocar em marcha a 
solução.
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COMO AVALIAR SE UM PROJETO DE DIGITALIzAÇÃO É INCLUSIVO?

Sistemas que aprendem com suas 
experiências passadas e que informam a 
tomada de decisões 

1. REFLExIVO

Sistemas planejados, construídos  
e administrados para suportar os impactos  
de ameaças, sem danos significativos ou 
perda de função 

2. ROBUSTO

Sistemas com capacidade ociosa planejada 
para responder à disrrupções, pressões 
extremas ou picos de demanda

3. REDUNTANTE

Sistemas que podem mudar, evoluir  
e adaptar-se,  em resposta à circustâncias  
em constante mudança  

4. FLExíVEL

Sistemas capazes de encontrar rapidamente 
diferentes métodos para alcançar suas metas 
e responder às suas necessidades durante um 
impacto ou um estresse

5. ENGENhOSO

Sistemas que enfatizam a necessidade de 
consulta e compromisso com a sociedade 
local, incluindo os grupos mais vulneráveis

6. INCLUSIVO

Sistemas que atuam de forma articulada  
e alinhados com os tomadores de decisões 7. INTEGRADO
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d. Enfoque sistêmico de resiliência da solução

Uma vez selecionada a solução, definida e com seu perfil técnico estabelecido, cumpre analisá-
-la através da lente de resiliência, para organizá-la de tal maneira que o benefício de resiliência 
esteja corretamente identificado e sirva como um instrumento de planejamento, implementa-
ção, monitoramento e avaliação da gestão urbana. A análise de resiliência permite gerar uma 
perspectiva sintética do valor sistêmico da solução.

•	 Em primeiro lugar, é importante desdobrar ao máximo uma lista de benefícios e co-
benefícios da solução. Busca-se identificar claramente os sistemas urbanos envolvidos 
(seja de forma direta ou indireta), os diversos atores que serão impactados de forma po-
sitiva e os riscos potenciais. Se a lista resultante se tornar demasiadamente ampla (pelo 
nível de detalhe que se alcançou), recomenda-se construir agrupamentos de benefícios e 
cobenefícios.   

•	 Em seguida, classifica-se o portfólio de benefícios e cobenefícios a partir das qualidades 
dos sistemas resilientes, tomando-se como critério definir se tais qualidades impactam de 
forma direta ou indireta. Desta maneira, pode-se fazer uma análise agregada da medida em 
que se alcançará fortalecer a resiliência sistêmica a partir das qualidades específicas.  

•	 Além disso, o portfólio de benefícios e cobenefícios pode ser categorizado a partir dos 
temas e subtemas (dependendo da quantidade e qualidade da informação) do Marco 
de Resiliência das Cidades que serão impactados. Desta maneira, pode-se estabelecer um 
parâmetro de mensuração do desempenho da solução no que se refere às áreas críticas 
para fortalecer a resiliência da cidade. 

•	 Finalmente, analisa-se a temporalidade do impacto dos benefícios e cobenefícios, de 
modo que se possam determinar as bases de curto, médio e longo prazos, para um roteiro 
que estabeleça claramente o desdobramento de resiliência através do tempo.
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O uso desta metodologia possibilita agilidade na incorporação da lente de resiliência aos pro-
cessos de cocriação de soluções. Como ilustram os casos das cidades que serão apresentados 
na próxima seção, a digitalização oferece oportunidades para abordar desafios urbanos de dife-
rentes naturezas: Mobilidade na Área Metropolitana de Guadalajara e Jalisco, no México; comér-
cio local, em Quito, Equador; empreendedorismo e promoção de emprego, em Salvador, Brasil.

O enfoque de resiliência consegue estabelecer um amplo leque de benefícios e cobenefícios 
em matéria econômica, sanitária, ambiental, de infraestrutura, equidade (gênero, segregação, 
etc.). Tais benefícios impactam positivamente diversas dimensões da cidade, com efeitos vir-
tuosos sobre seus diferentes subsistemas, fortalecendo assim a capacidade adaptativa da po-
pulação e do governo local e, a longo prazo, fazendo do ecossistema urbano um espaço mais 
seguro e resiliente para se viver. 

ExEMPLOS DE ANÁLISE SISTÊMICA DE RESILIÊNCIA 
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CASOS DE CiDADES:  
BUSCA E COCriAçãO DE 
SOlUçõES DiGiTAiS pArA  
A rESiliênCiA UrBAnA 

04_
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ÁREA 
METROPOLITANA 
DE GUADALAJARA

jAliSCO

Tecnologia Digital 
para um Sistema 
de Pagamentos   

Abertos

QUITO
ECUADOr

Digitalização para 
melhorar a produção  
e o comércio local

Emprendedorismo e 
promoção do emprego 

com enfoque de 
cidadania digital

SALVADOR 
BrASil
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MOBILIDADE URBANA: 
Tecnologia Digital para um  
Sistema de Pagamentos Abertos
Área Metropolitana de Guadalajara,  
Jalisco (México)
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I. Sistema de Transporte Público Inovador 

Uma das grandes apostas do Governo de Jalisco é o desenvolvimento de 
uma Agenda de Mobilidade inclusiva e resiliente. Uma de suas prioridades 
é garantir o transporte público da qualidade que merecem os usuários no 
Estado e, em especial, na Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Para consegui-lo, o Governo do Estado de Jalisco implementou a política 
Mi Mobilidad. Trata-se de um modelo integrado de transporte público, cujo 
objetivo é estabelecer um sistema único interconectado, eficiente e de qua-
lidade, abarcando diferentes modalidades de transporte na AMG e outras 
cidades, como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán e Tepatiplán de Morelos.

II. Mi Movilidad, Transporte Público de Qualidade

Com Mi Mobilidad, Jalisco busca garantir um transporte público de qualida-
de para seus milhões de usuários.

Para alcançar tal objetivo, o Governo de Jalisco executou ações importantes 
para articular, reordenar e regular todos os meios de transporte disponíveis 
na cidade:
•	 Migração de “Hombre-Autobus” a Empresas de Transporte
•	 Implementação de Sistemas de Pagamentos Eletrônicos em Transporte
•	 Desenvolvimento do Cartão Mi Mobilidad e do Programa Mi Passaje
•	 Renovação de Unidades de Transporte
•	 Desenvolvimento da Rede Externa de Recarga

III. Outros Dados

Alcance do sistema
o Sistema Integrado de Mobilidade do Estado envolve mais de 2,5 milhões 
de usuários diários na AMG e tem uma área de abrangência que vai além da 
cidade capital, abarcando a AMG e outras três cidades de Jalisco. 

28%

27%

45%

Transporte Público

Transporte  Motorizado 

Transporte Privado

REPARTIÇÃO MODAL DA 
MOBILIDADE URBANA

A. Snapshot: Enfoque na Mobilidade

mOviliDAD UrBAnA: TECnOlOGíA DiGiTAl  
pArA Un SiSTEmA DE pAGOS ABiErTOS
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco (México)

04_1
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Saúde

Empregos e 
Oportunidades 
Econômicas 

Atividades Sociais  
e de Recreação 

Atividades 
Culturais

Educação

ACESSO A 
OPORTUNIDADES 
PARA UMA MELhOR 
QUALIDADE DE VIDA 

MOBILIDADE 
URBANA

IMPACTO DA MOBILIDADE NOS SISTEMAS URBANOS

B. Definição do Desafio

Como garantir uma experiência 
digital de transporte público 
interoperacional, inclusiva, 
eficiente, sustentável e segura  
para os/as residentes e visitantes  
da Área Metropolitana de 
Guadalajara e o restante do Estado 
de Jalisco, tornando a cidade mais 
resiliente e equitativa? 
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C. Definição da Solução

Modernizar o sistema de gestão  
de transporte público do Estado  
de Jalisco, com a implementação  
de um sistema de pagamentos 
digitais abertos, para tornar 
o serviço mais ágil, eficiente, 
sustentável e acessível. 
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I. Transformação Digital Com Pagamentos Abertos

Os sistemas de pagamentos abertos no transporte público podem atuar como catalizador para 
inclusão financeira e digital dos habitantes de uma cidade, outorgando-lhes a oportunidade de 
participar do ecossistema digital.

Além de transformar o sistema de transporte, a adoção dos pagamentos abertos, em substi-
tuição ao dinheiro em um circuito fechado, proporciona vantagens diretas para consumidores, 
empresas e governo. Em geral, os pagamentos digitais são mais convenientes e podem poupar 
custos, mão de obra e tempo, além de gerarem informação que impulsiona um melhoramento 
contínuo e tomadas de decisões baseadas em dados. 

Os pagamentos digitais podem ajudar as empresas a acelerar seu crescimento e seus ganhos, 
ajudar os governos a reduzir a delinquência, aumentar a captação de impostos e oferecer servi-
ços públicos de maneira mais eficiente.

D. Desenho da Solução

II. Inovação para Habilitar 
Pagamentos Abertos

Pagamentos Abertos: Modernização 
do Sistema de Mobilidade Urbana
Habilitar a aceitação de pagamentos ban-
cários como parte do Sistema Integrado de 
Mobilidade Urbana de Jalisco (Mi Movilidad), 
complementando as funcionalidades já 
existentes
•	 Os elementos inovadores complementam 

e passam a formar parte do sistema Mi 
Movilidad

•	 Solução Agnóstica – Interoperacional 
(funciona com qualquer credencial de 
pagamento e com cartões bancários de 
qualquer bandeira)

•	 Tecnologia de Pagamentos Abertos /VSAM 
(Virtualization Secure Access Module)

•	 Habilitar a solução e a integração do 
sistema de Mobilidade Urbana elimina 
a necessidade de substituir validadores 
de passagens por modelos novos, pois o 
VSAM pode ser instalado nos validadores 
já existentes, reduzindo custos e tempo de 
implementação. 

III. Inovação para Habilitar a Solução

Como habilitamos a infraestrutura de pagamentos fechados para 
aceitar transações EMV (Europay, Mastercard, Visa) ou Sem Contato 
com uma solução eficiente?
•	 Com a tecnologia Emv e vSAm
•	 Esta solução tem três componentes: o Leitor Contactless (Emv), 

o Virtualization Secure Access Module (VSAM) e o Back Office PMS 
(Payment Management System).

O vSAm é um componente de hardware, líder na indústria, e que so-
mado a um software otimizado, integra-se facilmente com sistemas 
de arrecadação e padrões de pagamentos existentes, permitindo a 
aceitação de pagamentos abertos nos sistemas de transporte.

O vSAm é instalado diretamente nos validadores existentes no sistema 
de transporte, substituindo alguns de seus componentes, eliminan-
do-se a necessidade de substituir por completo os validadores antigos 
por mais modernos, o que representa economias monetárias e redu-
ção de tempo de implementação para os operadores de transporte. 

Os benefícios incluem:
•	 Redução de custos operacionais e melhoria na eficiência 

operacional
•	 Eliminação de filas de recarga
•	 Administração de diferentes esquemas de tarifas
•	 Visibilidade de informação de uso
•	 Baseado em padrão global EMV 
•	 Utilização de modelo agnóstico e interoperacional
•	 Compatibilidade com tecnologias como Mifare Plus (Argentina)
•	 Educação para o uso de meios de pagamento em outros setores.
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IV. Arquitetura: Sistema Integrado Multimodal, Multioperacional 
com Card Based Ticketing e Account Based Ticketing 

A solução consiste na moderni-
zação do modelo de arreca-
dação do Sistema Integrado 
de Mobilidade de Jalisco (Mi 
Movilidad), por meio de uma 
unidade de pagamentos que 
inclui um Leitor de Cartões 
Sem Contato (Emv) e uso de 
tecnologia vSAm (Virtualization 
Secure Access Module), em 
conexão direta com um Back 
Office (pmS). O Back Office en-
via as transações de pagamen-
tos bancários para o Sistema 
Central e para a Câmara de 
Compensação de Jalisco. Esta 
solução de bilhetagem opera 
na modalidade ABT (Account 
Based Ticketing), que se apoia 
na inteligência do Back Office 
(pmS) para outorgar acessos 
ao sistema de transporte aos 
usuários que paguem com seus 
cartões de banco.
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E. Análise de Resiliência da Solução

ODS IMPACTADOS

I. Benefícios da Solução

Para a Cidade
•	 Moderniza o Estado, seguindo 

a tendência das Cashless Cities 
(Cidades sem Numerário)

•	 Fomenta a inclusão digital e 
financeira dos habitantes de 
Jalisco e seus grupos mais 
vulneráveis

•	 Cria cidades mais habitáveis e 
conectadas: Melhora a qualidade 
de vida dos habitantes

•	 Impacta positivamente no 
meio ambiente: Reduz o uso de 
veículos particulares (redução da 
pegada de carbono)

•	 Aumenta a segurança sanitária: 
Reduz o contato das transações 
em dinheiro.

Para os Passageiros
•	 Melhora a experiência de todos os 

usuários
•	 Simplifica a experiência de viagem 

para usuários novos: turistas, 
estudantes, viajantes a trabalho, 
grupos vulneráveis

•	 Recupera a autonomia do   
dinheiro para os usuários: O 
dinheiro não fica parado em um 
cartão bancário fechado

•	 Fomenta tarifas flexíveis e 
transparentes para o usuário 
(integração tarifária em todo o 
sistema e seus transbordos)

•	 Cria viagens sem fricção entre os 
diferentes meios de transporte 
de Mi Movilidad, com uso de um 
único meio de pagamento 

•	 Cria viagens mais rápidas ao 
eliminar o tempo de recarga e 
pagamento por boletos

•	 Torna-se o modo preferido de 
pagamento pelos usuários que 
experimentam os Pagamentos 
Sem Contato (Recorrência de uso)

•	 Reduz as aglomerações nas estações
•	 Propicia acesso a benefícios 

como descontos em negócios 
localizados nas vizinhanças

•	 Aumenta a segurança cidadã: 
Protege o patrimônio dos 
habitantes. 

Para o Sistema de Transporte
•	 Reduz os custos operacionais 

na rede de recarga, emissão e 
administração dos Cartões de 
Circuito Fechado (40% de redução 
do custo de emissão de passagens 
no TfL – Transport for London 
– o Sistema de Transporte de 
Londres) 

•	 Aumenta o uso do Sistema de 
Transporte (incremento em 
110 mil viagens diárias no TfL-
Transport for London )

•	 Reduz risco de fraudes e evasão 
de pagamentos  

•	 Aumenta receitas e possibilidade 
de investimento em melhorias do 
Sistema de Transporte

•	 Incrementa a informação 
disponível para os operadores de 
transporte (maior conhecimento 
do perfil do usuário) 

 

fUEnTE: Datos Públiblocs Transport for 

London (TfL), 2017



©2021 Visa and Resilient Cities Network40

II.Dimensões e Qualidades 
de um Sistema Resiliente 
O gráfico apresentado a seguir analisa as 
quatro dimensões de impacto da solução, 
utilizando as qualidades de resiliência. 
São identificados pontos fortes e 
oportunidades.

Qualidades 
Destacadas Para 
Um Sistema 
Resiliente

Dimensões de 
Maior Impacto

Através da análise 
das qualidades de 
resiliência das quatro 
áreas de impacto da 
solução, torna-se 
possível destacar as 
dimensões de maior 
impacto.

Saúde e Bem-Estar
•	 Em termos de Saúde e Bem-Estar, a 

solução é Flexível, uma vez que os 
pagamentos abertos podem adaptar-
se facilmente a circunstâncias em 
constante evolução, diminuindo os 
efeitos negativos de futuros impactos 
e tensões. 

•	 É Redundante, uma vez que 
amplia as opções de pagamento, 
contribuindo para reduzir o tempo de 
translado do passageiro.

•	 É Reflexiva, uma vez que aprimora 
a gestão de informação para uma 
melhor tomada de decisões para um 
sistema mais eficiente.  

Infraestrutura e Meio Ambiente
•	 Em termos de Infraestrutura e Meio 

Ambiente, a solução é Inclusiva, uma 
vez que contribui para a integração 
bancária e digital da população mais 
vulnerável.

•	  É Engenhosa, uma vez que adapta 
um sistema de pagamentos abertos 
ao sistema já existente na cidade, 
sem maiores disrupções.  

•	 É Flexível, uma vez que permite 
que o sistema evolua rapidamente 
com base em situações de constante 
mudança.

Redundante: Os sistemas digitais 
de pagamentos abertos são 
complementares a outros sistemas 
de pagamento (efetivo, recarga, etc.), 
fortalecem a operação do sistema de 
mobilidade, melhoram a segurança 
e agregam capacidade adicional 
para manter operações em diversas 
circunstâncias.

Engenhoso: A solução traz uma 
série de benefícios e cobenefícios, 
incrementando a qualidade da 
informação, o fluxo de comunicação 
dentro do sistema de transporte, a 
coordenação entre atores e preparando 
melhor a cidade para adaptar-se 
eficazmente a desafios presentes e 
futuros.

INTEGRADAINCLUSIVAINGENIOSAFLEXIBLEREDUNDANTEREFLEXIVA

ROBUSTA

Li
de

ra
nça

 e Estra
tégia Saúde e Bem

-Estar

Infraestrutura e Meio Ambiente Economia e Sociedade

CATEGORIAS DE DESEMPENhO 
DE RESILIÊNCIA
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III. Impacto no Sistema Urbano e Dividendo de Resiliência da Solução
Os 12 temas do Marco de Resiliência das Cidades (MRC) permitem analisar a solução proposta 
em relação ao sistema urbano, com identificação daquelas áreas nas quais há mais benefícios 
e cobenefícios potenciais.

Através dessa análise, é possível colocar-se em evidência e estimar o dividendo de resiliência 
potencial da solução, ressaltando-se as áreas críticas para se chegar a um resultado mais inte-
grado, que maximize os benefícios para a população. 
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FOMENTA O PLANEJAMENTO INTEGRADO  
E A LONGO PRAzO:

Benefício:
•	 O sistema de pagamentos abertos 

contribuirá para a coordenação 
multinível entre as diversas 
instituições de governo do Estado de 
Jalisco.

•	 A melhoria da gestão de informação 
contribuirá para aprimorar a análise 
e tomada de decisão, com respeito 
a aspectos direta ou indiretamente 
relacionados com o sistema de 
mobilidade.

Cobenefício:
•	 O sistema de pagamentos abertos gera 

a oportunidade para a integração dos 
serviços de mobilidade com outras 
cidades, dentro e fora do Estado de 
Jalisco.

 PROMOVE COMUNICAÇÃO E MOBILIDADE 
CONFIÁVEIS:

Benefício: 
•	 A redução dos tempos, a melhoria do 

planejamento e a eficiência de custos 
contribuem para a acessibilidade e 
conectividade do sistema urbano.

Cobenefício:
•	 Fomenta a melhoria do sistema 

(conectividade, acessibilidade, etc.), 
com investimentos que contribuam 
para aumentar a preferência dos 
usuários pelo transporte público, em 
comparação com o transporte privado.

númErO DE BEnEfiCiOS 
iDEnTifiCADOS 

númErO DE COBEnEfiCiOS 
iDEnTifiCADOS

QUAliDADES 
mAiS fOrTES

ÁREAS DE MAIOR IMPACTO
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BENEFICIOS DESTACADOS

Para a análise da solução no contexto do sistema urbano, foram identificados e definidos um 
grande número de benefícios e cobenefícios que são apresentados a seguir:
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A redução do tempo de translado 
através da eficiência do pagamento 
beneficiará os usuários do transporte 
público e os usuários do transporte 
privado terão mais incentivos para 
preferir o transporte público.

O fortalecimento da gestão de 
informação permitirá otimizar custos 
de viagem, planejamento de translados 
e acesso a outros beneficíos comerciais 
para os usuários do transporte público.

Os beneficiários de subsídios acederão 
de forma mais rápida e direta aos 
mesmos. 

A redução do uso efetivo aumentará 
os níveis de segurança sanitária 
(diminuição de contato), a proteção dos 
usuários (riscos de roubos ou assaltos) 
e contribuirá para o planejamento 
econômico das unidades residenciais 
que utilizam o transporte público.

O sistema de pagamentos abertos 
contribuirá para a coordenação 
multinível entre as diversas instituições 
de governo do Estado de Jalisco.

Gráfico de análise da solução 
frente ao sistema urbano. Cada 
ponto se refere a um benefício 
que impacta a um tema.
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Ampliação da inclusão financeira 
dos residentes da cidade, através da 
aquisição de produtos bancários úteis 
para o pagamento de mobilidade. 

Abertura de oportunidade para a 
integração do serviços de mobilidade 
com outras cidades, dentro e fora do 
Estado de Jalisco. 

Ampliação da digitalização de 
pequenos e médios negócios. 

Impacto ambiental positivo pela 
diminuição do uso de recursos, 
otimização de tempos e possível 
otimização do transporte público.

Aumento dos níveis de digitalização  
da cidade, com impacto positivo  
na economia, governança, 
acessibilidade e transparência.

CO-BENEFICIOS DESTACADOS
Gráfico de análisis de la solución 
frente al sistema urbano. Cada 
punto se refiere a un co-beneficio 
que impacta a un tema.
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f. Linhas de Ação para Desdobrar o Dividendo  
de Resiliência a Curto, Médio e Longo Prazos   

A CURTO E  
MÉDIO PRAzOS 

A LONGO PRAzO 

1. Garantir que a implementação da solução não implique em aumen-
to da tarifa para o usuário de transporte público. 

2. Se a implementação da solução envolver reestruturação de postos 
de trabalho, proporcionar formação alternativa de requalificação 
e capacitação, para garantir que as pessoas não percam seus 
empregos.

3. Criar um ambiente propício para a inovação e impulsionar novos 
negócios tecnológicos, através da ampliação da digitalização de 
pequenas e médias empresas e o desenvolvimento de programas de 
capacitação e inclusão financeira. 

4. Fortalecer a digitalização e o financiamento das transações governa-
mentais (pagamentos, subsídios, etc.).

5. Fomentar a melhoria do sistema de transporte público (por exemplo, 
melhor conectividade e acessibilidade), através de reinversões e 
redução de custos trazidos pelos pagamentos abertos.

1. Ampliar os níveis de inclusão financeira dos residentes da cidade, 
com programas destinados a promover a integração bancária da 
população e o uso de ferramentas financeiras inclusivas. 

2. Fomentar a integração dos serviços de mobilidade com outras cida-
des, dentro e fora do Estado de Jalisco. 

3. Fortalecer a governança do sistema de dados, com mais transparên-
cia e com uma revisão da política de privacidade de dados.

4. Melhorar o sistema de gestão de dados da cidade para informar 
políticas públicas. 

5. Gerar um impacto ambiental positivo, através da otimização do 
transporte público.

6. Possibilitar a criação de novos espaços públicos, com a otimização 
do transporte público, garantindo-se que sejam inclusivos (como em 
estacionamentos, por exemplo).  

7. Criar incentivos para que a cidade priorize infraestrutura verde e 
equitativa.
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DIGITALIzAÇÃO 
PARA MELhORAR 
A PRODUÇÃO E O 
COMÉRCIO LOCAL 
Distrito Metropolitano de Quito, 
Equador
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I. Quito, centro dinâmico de serviços

O Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) é um centro dinâmico de servi-
ços no Equador e seu ecossistema de lojas de bairro e mercados locais tem 
uma cobertura que facilita o acesso a produtos essenciais, sendo fonte de 
emprego, rendas e dinamismo nos bairros. 

Segundo dados do Censo Econômico (INEC, 2010 em PNBV), a cidade con-
centra 20% dos estabelecimentos produtivos do país e 45% do total de 
vendas. 

As atividades que geram mais empregos estão no comércio de produtos 
não especializados (mercearias/supermercados), no comércio especializa-
do, no serviço de alojamento e refeições. Estes três sectores representam 
30% do emprego total na economia popular¹. 

Adicionalmente, a estratégia de Resiliência do Distrito Metropolitano de 
Quito enfatiza a diversificação econômica inclusiva, através de programas 
de criação de hortos urbanos, como uma área de oportunidade para a cida-
de. Calcula-se que Quito produz apenas 5% de seus requisitos de alimen-
tos e seu sistema alimentar é altamente vulnerável a eventos climáticos, 
sísmicos e vulcânicos (RUAF, 2017). Assim, impulsionar estas estratégias 
tem o potencial de dinamizar setores econômicos vulneráveis e robustecer 
a segurança alimentar².

II. Novos desafios econômicos pela pandemia

A pandemia produzida pela COVID-19 aumentou os níveis de exclusão e fal-
ta de acesso a produtos e serviços; isto, somado às limitações de conecti-
vidade na economia popular, deixou como saldo oportunidades de vendas 
sem realizar-se e serviços que não alcançam satisfazer as demandas atuais 
de qualidade por parte dos clientes. 

A. Snapshot: enfoque no comércio digital

DiGiTAlizAçãO pArA mElHOrAr  
A prODUçãO E O COmérCiO lOCAl
Distrito Metropolitano de Quito, Equador

04_2

fOnTES: 1. ConQuito - Desafío Ciudades 

Resilientes Formando un Mundo Digital.

2. Estratégia de Resiliencia-Distrito 

Metropolitano de Quito. 

III. Dados de Emprego

Um em cada dois habitantes de 
Quito são menores de 29 anos, o que 
representa uma alta proporção de 
talento jovem a ser potencialmente 
aportado ao setor produtivo (mDmQ 2015)

A taxa de desemprego estabilizou-se em 
7,8% em 2017. No entanto, em função 
da pandemia, esse número subiu para 
13,5%, em 2021 (EnEmDU-inEC 2017, 
2021) 

A taxa de desemprego juvenil se 
encontra em torno de 18,6% 
(EnEmDU-inEC 2019)

23 % do Valor Agregado Bruto (vAB) 
de todo o país se concentram em Quito, 
o mais alto dentre todas as cidades 
(Estratégia de Resiliência de Quito)

89 % dos estabelecimentos 
econômicos são microempresas

Estes estabelecimentos concentram 
2,3% do total de vendas e 36% do 
emprego  
(Estratégia de Resiliência de Quito).

Neste tipo de negócios:

Somente 3% das empresas 
investem em formação  
e capacitação

 
 
Somente 7%  
têm acesso à internet3.

fOnTE: ConQuito - Desafío Ciudades Resilientes 

Formando un Mundo Digital.
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b. Definição do Desafio

Como acelerar a adoção de 
ferramentas digitais que sejam ágeis, 
fáceis, seguras e transparentes, 
para facilitar a uma empresa a 
administração de suas finanças e 
pagamentos eletrônicos, de modo 
a ajudar não só na reativação do 
negócio, mas também na construção 
de resiliência frente a desafios 
futuros?  
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c. Definição da Solução

Fortalecer as cadeias de valor, 
conectando pequenos produtores 
e comércios locais, através da 
aceitação de pagamentos eletrônicos 
e da implementação de ferramentas 
digitais para um melhor manejo das 
finanças e inventários, em iniciativas 
importantes de ConQuito, incluindo 
os Pontos de Alimentação Saudável 
(Biofeiras), que trabalham com 
agricultoras e agricultores urbanos 
dentro do programa AGRUPAR.
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I. Agricultura Urbana 
Participativa-AGRUPAR 
AGRUPAR é o projeto de agricultura urbana 
participativa impulsionada pela Agência 
de Promoção Econômica ConQuito, desde 
2005. O objetivo do projeto é contribuir para 
a segurança e soberania alimentares, através 
da implementação de um sistema de hortos 
urbanos, suburbanos e rurais em pequena 
escala, para melhorar as rendas, a geração 
de emprego, a gestão ambiental, a inclusão 
e a equidade social dos mais necessitados. 
Mediante capacitação e assistência técnica 
especializada, uso de tecnologias alternativas 
e sistemas de comercialização diferenciados, 
como os Pontos de Alimentação Saudável 
(Biofeiras), gera-se valor agregado para exce-
dentes de produção e alianças estratégicas 
público-privadas.

fOnTE: ConQuito

II.  Pontos de Alimentação Saudável
Os pontos de venda de excedentes de produção da agricul-
tura urbana (Biofeiras ou Pontos de Alimentação Saudável) 
têm uma dupla função: por um lado, conectam a produção 
sustentável de alimentos, reafirmando o consumo de alimen-
tos de base agroecológica, frescos, sazonais e minimamente 
processados, como estratégia de resgate do alimento e/ou 
de agregação de valor. Por outro lado, fomentam o consumo 
responsável, como uma expressão do direito à cidade e à 
alimentação. Representam o principal canal de comercializa-
ção dos agricultores e agricultoras de Quito. Ao ser realizada 
de maneira direta, a venda resgata a relação produtor-consu-
midor, promovendo o preço justo para quem compra e para 
quem vende, sob o slogan “apoiamos a produção sã e soli-
dária”. Além disso, permite que o consumidor conheça como 
foi produzido o alimento, de onde vem, quem o traz e quanto 
viaja, para onde vai seu dinheiro e de que modo beneficia as 
famílias que participam do programa.
 
•	 100 empreendimentos unipessoais e associativos parti-

cipam, envolvendo principalmente pessoas em situações 
vulneráveis, como os idosos e mulheres chefes de família

•	 Oportunidade para gerar desenvolvimento econômico, 
para que essa produção possa ser vendida a um preço ra-
zoável no âmbito do comércio justo local.

ConQuito se encarrega de controlar que sejam cumpridos 
os regulamentos, realizem-se capacitações e se mantenham 
registros para haver rastreabilidade, além de oferecer 
assistência técnica permanente.
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III. O Valor da Cocriação com a Comunidade Local para Assegurar o 
Êxito de um Programa de Digitalização

Como passo seguinte na elaboração de uma solução digital acertada para os pequenos produ-
tores de Quito, levou-se a cabo uma série de oficinas com os agricultores urbanos, objetivando 
entender quais eram suas maiores barreiras para a digitalização e quais as melhores maneiras de 
superar tais obstáculos, apoiando-os em seu desenvolvimento financeiro e tecnológico. 

Análise de Resiliência da Digitalização de Pequenos Comércios

I. Benefícios para o ecossistema

ODS IMPACTADOS

Governo
•	 Continuidade de serviços em 

caso de impactos agudos (por 
exemplo, chuvas torrenciais, 
surtos de enfermidades, 
paralisações de trânsito, etc.)

•	 Vinculação da cidade com o 
ecossistema rural

•	 Fortalecimento do vínculo entre 
o governo local e a cidadania, 
com interação mais fluida, 
acesso a dados para tomada de 
decisão informada, etc.

•	 Promove a formalização de 
pequenos negócios e produtores

Pequenos comércios 
•	 Aumento da segurança 

sanitária: redução de contato 
nas transações em efetivo

•	 Acesso à educação digital e 
financeira para utilização de 
pagamentos digitais

•	 Melhor aproveitamento das 
ferramentas tecnológicas, como 
os celulares inteligentes

•	 Acesso a benefícios e descontos 
por meio de pagamentos 
eletrônicos

•	 Facilidade de pagamentos a 
provedores integrados no 
sistema bancário e acesso a 
microcréditos

•	 Melhoria do sistema de gestão do 
negócio. Por exemplo, redução do 
tempo gasto em calcular lucros, 
fazer depósitos presenciais, etc.

•	 Maior segurança com relação a 
roubos, através da redução do 
efetivo em circulação

Economia local
•	 Reativação da economia local 

de maneira mais segura e 
aumento da capacidade para 
operar frente a futuras medidas 
de quarentena ou 
distanciamento social

•	 Maior facilidade, comodidade e 
flexibilidade de pagamentos 
para os usuários

•	 Aumento da competitividade e 
desenvolvimento dos pequenos 
negócios
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II. Análise de resiliência da 
digitalização de pequenos comércios: 
pontos fortes e oportunidades   
O gráfico apresentado a seguir analisa as 
quatro dimensões de impacto da solução, 
utilizando as qualidades de resiliência. 
São identificados pontos fortes e 
oportunidades.

Li
de

ra
nça

 e Estra
tégia Saúde e Bem

-Estar

Infraestrutura e Meio Ambiente Economia e Sociedade

Dimensão de maior impacto
Através da análise das qualidades de resiliência das quatro áreas de impacto da solução, 
torna-se possível destacar as dimensões de maior impacto.

Economia e 
sociedade:

•	 Maior facilidade e flexibilidade de 
pagamentos para os usuários 

•	 Aumento da competividade dos 
pequenos negócios 

•	 Acesso a benefícios, descontos e 
microcréditos, através do uso de 
pagamentos eletrônicos 

númErO DE pOnTOS fOrTES 
iDEnTifiCADOS 

númErO DE OpOrTUniDADES 
iDEnTifiCADAS

DimEnSõES DE mAiOr impACTO
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SAÚDE E BEM-ESTAR ECONOMIA E SOCIEDADE INFRAESTRUTURA  
E MEIO AMBIENTE LIDERANÇA E ESTRATÉGIA 

Aumento da segurança 
sanitária pela redução do 
contato das transações em 
efetivo

Maior facilidade, 
comodidade e 
flexibilidade de 
pagamentos para os 
usuários 

Acesso a produtos bancários 
e meios de pagamentos

Continuidade de serviços 
em caso de choques 
agudos (por exemplo, 
chuvas torrenciais, 
surtos de enfermidades, 
paralisações de trânsito, 
etc.) 

Redução do tempo gasto 
em calcular lucros, fazer 
depósitos presenciais, etc.

Aumento da 
competitividade dos 
pequenos negócios 

 Maior facilidade para adoção 
de vendas online e em redes 
sociais 

Vinculação da cidade 
com o ecossistema rural

Melhor aproveitamento  
das ferramentas 
tecnológicas, como os 
celulares inteligentes

Acesso a benefícios e 
descontos por meio de 
pagamentos eletrônicos

Maior segurança com 
relação a roubos, através 
da redução do efetivo em 
circulação 

Facilidade de 
pagamentos a 
provedores integrados 
no sistema bancário e 
acesso a microcréditos

PONTOS FORTES DESTACADOS

Identificaram-se os Pontos Fortes mais 
importantes dentro de cada dimensão 

Através da análise de resiliência da digitalização de pequenos comércios, foram identificados 
diversos pontos fortes e oportunidades. Os mais destacados são apresentados a seguir:
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SAÚDE E BEM-ESTAR ECONOMIA E SOCIEDADE INFRAESTRUTURA  
E MEIO AMBIENTE LIDERANÇA E ESTRATÉGIA 

Fomento da inclusão 
digital e financeira dos 
habitantes de Quito e seus 
grupos mais vulneráveis

Desenvolvimento e 
crescimento dos pequenos 
negócios locais 

Modernização das 
dinâmicas de compra 
e venda de produtos e 
serviços

Reativação da economia 
local de maneira segura  

Formalização dos negócios 
informais da cidade 

 Modernização do 
desenvolvimento 
tecnológico da cidade, 
seguindo a tendência de 
digitalização e Cashless 
Cities 

Apoio ao fechamento da 
brecha digital 

Criação de uma 
comunidade de 
empreendedores, 
fomentando a colaboração 
e a inovação

Fortalecimento do vínculo 
entre o governo local e a 
cidadania, com interação 
mais fluida, acesso a 
dados para tomada 
de decisões melhor 
informadas, etc. 

 Melhor administração das 
finanças familiares  

Incentivo para a das 
políticas vigentes, visando 
maior facilidade de 
adoção de pagamentos 
eletrônicos no futuro

OPORTUNIDADES DESTACADAS

Identificaram-se as oportunidades mais 
importantes dentro de cada dimensão
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III. Análise do impacto da
digitalização dos Pontos de
Alimentação Saudável e dos grupos 
participantes no sistema urbano

Os 12 temas do Marco de Resiliência das 
Cidades (mrC) permitem analisar a digitali-
zação dos negócios com relação ao sistema 
urbano, identificando as áreas de maior 
impacto, para se chegar a um resultado mais 
integral e maximizador dos benefícios experi-
mentados pela população. 

Temas mais 
diretamente 
impactados pelo 
fortalecimento 
das capacidades 
dos Pontos de 
Alimentação 
Saudável (Biofeiras) 

• Apoia os meios de subsistência 
e o emprego 
• Apoia a subsistência de pessoas 
em estado de vulnerabilidade, 
especialmente idosos e mães che-
fes de família

• Assegura a saúde pública 
• Abastecimento de produtos fres-
cos e orgânicos para uma popu-
lação mais saudável

• Promove comunidades coesas e 
comprometidas
•  Tece laços solidários e de con-
fiança entre os atores 

• Cultiva a prosperidade econômica 
• Política de preços razoáveis, no 
âmbito do comércio justo

• Mantem, cria e melhora bens 
naturais e produzidos pelo homem
• Promove práticas locais susten-
táveis que protegem os sistemas 
alimentares e a biodiversidade. 

• Promove a liderança e a gestão eficaz
• Empodera os pequenos comércios 
para uma melhor administração 
de suas finanças, com 
possibilidades de crescimento. 

CATEGORíAS DE DESEMPEñO 
DE RESILIENCIA

AlTO

méDiO  

0

2
1

3

BAixO  

TEmAS COm mAiOr impACTO  
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CURTO E MÉDIO 
PRAzOS

LONGO 
PRAzO

e. Linhas de Ação para Desdobrar o Dividendo de Resiliência  
a Curto, Médio e Longo Prazos

•	 Garantir que a implementação da solução não implique em 
um custo significativo para os pequenos comércios 

•	 Através dos programas atuais, impulsionar ativamente a 
criação de uma comunidade de comerciantes e empreen-
dedores que fomente a colaboração e a aprendizagem em 
conjunto 

•	 Criar um ambiente propício para a inovação e impulsionar 
novos negócios tecnológicos, através da ampliação da digita-
lização de pequenos e médios negócios e o desenvolvimento 
de programas de capacitação e inclusão financeira 

•	 Fortalecer a digitalização e o financiamento das transações 
governamentais (pagamentos, subsídios, etc.) 

•	 Adaptar as políticas atuais para que impulsionem ativamente 
o desenvolvimento dos pequenos negócios no futuro.

•	 Contribuir para ampliar os níveis de inclusão financeira dos 
residentes da cidade, com programas voltados para a inte-
gração bancária da população e promoção de ferramentas 
financeiras inclusivas

•	 Fortalecer a governança do sistema de dados, com mais 
transparência e uma revisão da política de privacidade de 
dados

•	 Melhorar o sistema de gestão de dados da cidade para infor-
mar políticas públicas

•	 Gerar um impacto ambiental positivo impulsionando comér-
cios que produzam de maneira sustentável

•	 Possibilitar a criação de novos espaços públicos inclusivos de 
venda de alimentos atrativos para os clientes 

•	 Criar incentivos para que a cidade coloque foco em infraestru-
tura verde e equitativa.
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EMPRENDEDORISMO  
E PROMOÇÃO  
DO EMPREGO 
COM ENFOQUE DE 
CIDADANIA DIGITAL 
mUniCípiO DE SAlvADOr, BrASil
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I. Salvador, Capital de Identidades Múltiplas e Criatividade
Salvador é uma capital de identidades múltiplas, criatividade e inovação, 
onde o desenvolvimento sustentável e tecnológico promove a resiliência, a 
inclusão e a integração das pessoas. 

Salvador é a cidade com a maior população negra fora do continente africano; 
50,8% da sua população se auto identificam como negra. Sua pluriculturalida-
de resulta em uma produção expressiva nas artes visuais, dança, música, teatro, 
cultura afro-brasileira, cultura popular, literatura, artesanato, cultura LGBTQI+, 
patrimônio material e imaterial, gastronomia e obras audiovisuais.  

II. Exclusão e Desafios para a Digitalização e para o Emprego
No Brasil, 63% dos empregadores enfrentam dificuldades para contratar 
empregados capacitados. As principais razões para isto são a ausência de 
candidatos qualificados, falta de competências técnicas e laborais básicas 
e, de maneira geral, falta de experiência. 

Este cenário se reflete em Salvador em suas taxas de desemprego, 
mas também na dificuldade para atrair investimentos. Portanto, 
investir na qualificação da população ativa contribuirá 
para uma economia mais resistente e robusta. 

A. Snapshot: Enfoque no Emprego

EmprEnDEDOriSmO E prOmOçãO DO EmprEGO 
COm EnfOQUE DE CiDADAniA DiGiTAl
Município de Salvador, Brasil

04_3

fOnTE: Estrategia  

de Resiliencia de Salvador 

fOnTE: Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica (IBGE)

fOnTE: Estratégia de 

Resiliência de Salvador 

Ao redor de 30%  
da população ainda 
não têm acesso regular 
à internet, por razões 
que vão desde o 
analfabetismo digital até 
obstáculos econômicos 
(alto custo de um pacote 
de conectividade e/ou 
de um computador).

21.3%
A porcentagem de 
população vivendo 
abaixo da linha da 
pobreza 

20% 
 

A porcentagem da área 
da cidade que não 
conta com cobertura de 
telecomunicações 

55,3%
A porcentagem da 
população da cidade 
com acesso a banda larga 
suficientemente rápida

III. Dados de Digitalização da Cidade

fOnTE: PDTCI- Vertical do 

Telecomunicação

fOnTE: PDTCI- Vertical do 

Telecomunicação
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B. Definição do Desafio

Como podemos promover a inclusão 
digital produtiva para fortalecer o 
desenvolvimento local e incentivar 
um entorno de empreendedorismo 
sustentável, de modo que a cidade 
Salvador seja mais resiliente?

Tensões:
•	 Pobreza e desigualdade social
•	 Desemprego
•	 Crimes e violência
•	 Uso e ocupação irregular do solo 
•	 Falta de mobilidade urbana 
•	 Falta de acesso a educação adequada

Choques:
•	 Deslizamientos de tierra
•	 Brote de enfermedades
•	  Inundaciones 
•	 Insuficiencia de servicios básicos

•	 Desafios de digitalização – falta de 
oportunidades e de acesso aos meios 
digitais. 

•	 Desafios para empresas – os empre-
gadores encontram dificuldade para 
contratar devido à falta de candidatos, 
habilidades técnicas e laborais rápidas 
e falta de experiencia.  

•	 Desafios de inclusão – desigualdade 
econômica e social pela exclusão.

•	 Desafios para os serviços públicos 
– necessidade de integração e otimi-
zação dos serviços públicos. digitali-
zados; necessidade de utilização de 
uma base de dados  para informar as 
políticas públicas. 

SALVADOR RESILIENTE

PLANO DIRETOR DE 
TECNOLOGIA DA CIDADE 
INTELIGENTE (PDTCI)

(Em processo de revisão)

OBSERVATÓRIO SALVADOR 
(Em processo de revisão)

Ecossistema de cidadania digital e tecnologias ativas

CIDADES RESILIENTES FORMANDO UM MUNDO DIGITAL
Como podemos promover a inclusão digital produtiva, 
para fortalecer o desenvolvimento local e incentivar um 
entorno de empreendimento sustentável, de modo que 

a cidade de Salvador seja mais resiliente?

ALFABETIzAÇÃO DIGITAL
A solução apoia a 

integração dos  cidadãos 
no sistema digital

ALFABETIzAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO

A solução apoia o 
empoderamento e a 

participação dos cidadãos, 
empresas e setor público 
na transformação digital

INCLUSÃO DIGITAL 
PRODUTIVA

A solução fomenta o sistema 
de empreendimento e 
permite que os cidadãos 
sejam economicamente 
ativos através da inclusão 

digital 

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

TENSÕES E ChOQUES DE SALVADOR 
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c. Definición de la solución 

I. Transformación digital con escuela digital

C. Definição da Solução n

Capacitar o mercado de trabalho 
para desenvolver as habilidades 
(hard skills e soft skills) necessárias 
para impulsionar talentos locais, 
empreendedores e o mercado, 
promovendo um desenvolvimento 
mais inteligente, resiliente  
e inclusivo da cidade.
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Através das Secretarias de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) e Inovação e Tecnologia 
(Semit), da Prefeitura de Salvador, juntamente com a empresa de tecnologia de pagamentos 
Visa e a Rede de Cidades Resilientes, foi criada uma parceria envolvendo Via Varejo, através de 
seu Marketplace, a Fundação Casas Bahia e o Hub Salvador, para dar solução ao desafio de digi-
talização da cidade, com a criação de uma Escola Digital gratuita para o/a estudante. 

A Escola tem como objetivo apoiar Salvador na diminuição da desigualdade digital, aproximan-
do as populações historicamente excluídas e vulneráveis a novas oportunidades e melhores 
ferramentas para seu desenvolvimento. Isto tem implicações importantes na totalidade do 
ecossistema, já que aborda grandes desafios como: incentivar a digitalização inclusiva, diminuir 
a alta taxa de desemprego e reduzir a desigualdade social.

D . Desenho da Solução

Escola Digital 

Capacitação 
Profissional

Marketplace

Digitalização  
de  Negócios

Produtos 
Financeiros

Aceitação de 
Pagamentos

Programação Pagamentos
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I. Estrutura do Programa: Enfoque temático da solução
Ao se explorar as maiores necessidades do ecossistema digital de Salvador, foram determina-
das três áreas de interesse para abordagem através do projeto: 
•	 A digitalização dos negócios
•	 A capacitação profissional das populações vulneráveis
•	 A criação de plataformas digitais para divulgação.

A estrutura da solução inclui uma Escola Digital, vinculada a um marketplace e dividida 
em duas áreas, uma de capacitação profissional e outra de digitalização de negócios.

II. Talent booster
Talent Booster é um programa através do qual empresas patrocinam a educação de novos ta-
lentos e empregam os melhores candidatos.  

Este programa se baseia em uma iniciativa anterior chamada Novo Programa Digital que foi 
popular e bem-sucedida no Brasil. Nesta edição, ao final dos cursos, 100% dos participantes 
encontraram emprego.

III. Cursos de Talent Booster 
Como assegurar que a capacitação digital sirva para superar os maiores desafios de Salvador?

Desenvolvimento de programas de qualificação:
•	 Treinamento para programadores
•	 Treinamento para agentes de mercado

A solução proposta estabelece um programa híbrido, remoto e presencial. Os instrutores en-
sinam online –com uso da plataforma Zoom– e os estudantes aprendem presencialmente, no 
Hub Salvador, espaço disponibilizado pela Prefeitura de Salvador, com infraestrutura para ca-
pacitação, incluindo wifi de qualidade e um computador por aluno. 

Treinamento 1: Para programadores

Capacitar desenvolvedores, através de novos conhe-
cimentos locais, de acordo com demandas crescen-
tes de mercado para esse tipo de profissional.

60 horas de formação, divididas em:
•	 25 horas de habilidades soft skill 
•	 25 horas de habilidades hard skill
•	 10 horas de projeto

Treinamento 2: Para agentes de mercado

Capacitar consultores para fomentar o comércio 
local, através de tecnologias que impulsionem ne-
gócios, possibilitando vendas online e aceitação de 
pagamentos eletrônicos.

30 horas de formação, divididas em:
•	 12 horas de habilidades soft skill
•	 12 horas de habilidades hard skill
•	 6 horas projeto

O programa foi oferecido em parceria com o Marketplace Via Varejo, grupo brasileiro de vendas 
online no varejo e de logística de integração no mercado digital.



©2021 Visa and Resilient Cities Network62

Como conseguir que o programa seja autossustentável?
O programa Talent Booster, em sua edição de Salvador, foi desenhado para ser autossusten-
tável, com o objetivo de multiplicar e potencializar seu impacto. Isto foi possível graças a uma 
cooperação com empresas tecnológicas do setor privado local. 

As empresas se beneficiam da construção de um melhor ecossistema digital e da formação de 
mão de obra qualificada, capacitada para assumir papéis tecnológicos na cidade. Em troca, 
comprometem-se a financiar novas edições do programa.

Desta forma, consegue-se conectar a população a trabalhos estáveis e o ecossistema digital tem 
oportunidade de crescer e seguir inovando, em direção a uma cidade inteligente e próspera.

V. O Processo 
Os estudantes selecionados para o Talent Booster culminam suas horas de treinamento 
com um projeto final, que abarca todos os novos conhecimentos adquiridos. 
Posteriormente, organiza-se uma feira na qual os estudantes apresentam seus 
trabalhos a empregadores potenciais, que estendem suas ofertas de empregos.

Ao empregar estudantes, as empresas contribuem também 
com um aporte financeiro ao programa.

Na edição do Novo Programa Digital, que foi semelhante ao programa Talent Booster 
em Salvador, 100% dos estudantes encontraram emprego ao final do curso. 

Projeto Final

Apoio ao processo 
de contratação

Contribuição econômica para 
financiar a nova edição

Primeira 
Edição 

NOVA EDIÇÃO 

Definição e acordos 
do programa 

Atrair 

Aprender

IV. Solução Autossustentável
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ODS IMPACTADOS

Para a Prefeitura
•	 Os cursos de capacitação 

planejados e geridos a partir de 
um enfoque interinstitucional 
fortalecem a coordenação 
entre diversas secretarias e 
instituições do governo local.

•	 A capacitação e a inclusão 
digital fortalecem o acesso aos 
meios digitais governamentais.

•	 O apoio de agentes consultores 
a pequenas empresas locais 
reforça o compromisso 
comunitário e a coesão social.

Para a Cidadania
•	 As habilidades informáticas 

oferecem novas oportunidades 
de emprego para professionais 
jovens e desempregados.

•	 A capacitação em sistemas 
digitais e informática para 
grupos vulneráveis contribui 
para diminuir a desigualdade 
digital na cidade.

•	 A digitalização das pequenas 
empresas permite que grupos 
vulneráveis, especialmente 
mulheres negras chefes de 
família, ganhem acesso à 
economia digital, através de 
vendas online e pagamentos 
eletrônicos.

•	 Os agentes consultores apoiam 
a digitalização das pequenas 
empresas, fortalecendo o meio 
de vida dos grupos vulneráveis. 

Para a Infraestrutura e Economia
•	 A formação profissional plena 

em competências informáticas 
tem como objetivo aumentar 
a porcentagem da população 
ocupada no setor das TICs, 
fomentando a inovação digital e 
a diversificação econômica

•	 O uso de pagamentos 
eletrônicos favorece a inserção 
nos mercados financeiros, 
facilitando o acesso ao capital 
e permitindo uma maior 
formalização e crescimento 
econômico

•	 A digitalização das pequenas 
empresas facilita acesso 
a novos mercados digitais 
para comercialização de 
seus produtos e serviços, 
fortalecendo a economia 
da cidade e promovendo a 
inovação

•	 A digitalização empresarial 
aumenta a cobertura e a 
penetração das redes de 
comunicação.

e. Análise de Resiliência da Solução 

I. Benefícios de Impacto da Solução 
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II.Qualidades de um 
Sistema Resiliente
O gráfico a seguir analisa os pontos fortes 
da solução, com base nas qualidades de 
resiliência. 

Nas páginas seguintes serão apresentados  
os principais pontos fortes e as 
recomendações para reforçar a visão  
de resiliência da solução.  

•	 Solução Robusta: 

•	 Solução Inclusiva: Benefício: A colaboração entre 
diversos atores da cidade para a 
elaboração do projeto do programa 
fortalece a cocriação e o planeja-
mento integrado e colaborativo 
entre o governo, o setor privado e os 
cidadãos. 

Cobenefício: Garantir o 
desenvolvimento de políticas que 
fomentem a criação de pequenas e 
médias empresas em Salvador, para 
assegurar que a força de trabalho 
capacitada através do programa apoie o 
desenvolvimento da cidade.  

Benefício: Inclusão digital dos 
grupos mais vulneráveis, priorizando-
se mulheres negras chefes de 
família, jovens e profissionais 
desempregados.

Cobenefícios: Garantir a continuidade 
do programa em diferentes espaços 
públicos da cidade, incluindo espaços 
mais descentralizados e localizados nas 
áreas mais vulneráveis.

Flexível

Redundan
te

Ro
bu

st
a

Engenhosa

Inclusiva
IntegradaReflexiva

Pontos Fortes destacados 
Ao se analisar a solução com base nas qualidades de resiliência,  
consegue-se destacar os pontos mais fortes da solução..

númErO DE BEnEfíCiOS 
iDEnTifiCADOS 

rECOmEnDAçõES pArA Um pOTEnCiAl 
fOrTAlECimEnTO DAS QUAliDADES

QUAliDADES mAiS fOrTES
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Li
de

ra
nça

 e Estra
tégia Saúde e Bem

-Estar

Infraestrutura e Meio Ambiente Economia e Sociedade

III. Análise do Impacto da Solução 
no âmbito do Marco de Resiliência 
das Cidades (MRC) e Dividendo 
de Resiliência da Solução 
O Marco de Resiliência das Cidades (MRC)  
se divide em quatro dimensões principais 
que abarcam os problemas mais críticos para 
construir uma cidade resiliente, frente a 
desafios atuais e futuros.

Os fatores são:
•	 Liderança e Estratégia
•	 Saúde e Bem-Estar
•	 Economia e Sociedade
•	 Infraestrutura e Meio Ambiente

Economia e Sociedade •	  Capacitação em sistemas digitais e 
informática para grupos vulneráveis, 
ajudando a reduzir a desigualdade 
digital existente na cidade.

•	 A formação profissional integral em 
informática tem como objetivo au-
mentar a porcentagem da população 
empregada no setor das TICs, fomen-
tando a inovação e a diversificação 
econômica. 

•	 O uso de pagamentos eletrônicos 
favorece a inserção nos mercados 
financeiros, facilitando o acesso ao 
capital e permitindo uma maior inte-
gração e crescimento econômico. 

Áreas de Maior Impacto
A análise das quatro dimensões de impacto da solução para definir e mensurar o número 
de potenciais benefícios e cobenefícios possibilita destacar as áreas de maior impacto.

númErO DE BEnEfíCiOS 
iDEnTifiCADOS 

númErO DE CO-BEnEfíCiOS 
iDEnTifiCADOS 

DimEnSãO COm  
mAiOr impACTO
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Análise do Impacto da Solução no âmbito do Plano Diretor de Tecnologias 
de Cidades Inteligentes (PDTCI) e Dividendo de Resiliência da Solução

O pDTCi, atualmente em fase revisão para publicação oficial, foi criado com o apoio financei-
ro da CAF (Corporação Andina de Fomento /Banco de Desenvolvimento da América Latina) 
para catalisar e orientar a transformação da cidade de Salvador, a partir de uma perspectiva de 
Cidade Inteligente.

Entre as diversas dimensões do pDTCi, foram identificadas as mais relevantes para uso como 
base de análise:
•	 Alfabetização digital 
•	 Desempenho digital e participação
•	 Inclusão digital produtiva 

Desempenho Digital 
e Participação:

•	 O apoio dos agentes consultores a 
pequenas e médias empresas locais 
reforça o compromisso comunitário e 
a coesão social.

•	 A colaboração entre vários atores da 
cidade, para conceber e estabelecer 
o programa, fortalece a cocriação e 
o planejamento integrado e colabo-
rativo entre governo, setor privado e 
cidadania.

Dimensões de Maior Impacto
A análise dos benefícios e cobenefícios, através dos três eixos 
destacados no PDTCI, possibilita a identificação das áreas de 
maior impacto.

ALFABETIZAÇÃO 
DIGITAL

DESEMPENHO DIGITAL 
E PARTICIPAÇÃO

INCLUSÃO DIGITAL 
PRODUTIVA 

1 5 10

númErO DE BEnEfíCiOS 
iDEnTifiCADOS 

númErO DE CO-BEnEfíCiOS 
iDEnTifiCADOS 

DimEnSãO COm  
mAiOr impACTO
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BENEFICIOS DESTACADOS

LI
D
ER
AN
ÇA
 E
 E
ST
RA
TÉ
G
IA
 

SA
Ú
D
E 
E 
BE
M
-E
ST
AR

EC
O
N
O
M
IA
 E
 S
O
CI
ED
AD
E

IN
FR
AE
ST
RU
TU
RA
 E
 M
EI
O
 

AM
BI
EN
TE

AL
FA
BE
TI
ZA
ÇÃ
O
 D
IG
IT
AL

D
ES
EM
PE
N
H
O
 D
IG
IT
AL
 

E 
PA
RT
IC
IP
AÇ
ÃO

IN
CL
U
SÃ
O
 D
IG
IT
AL
 

PR
O
D
U
TI
VA
 

Capacitação em sistemas digitais e informática para 
grupos vulneráveis, ajudando a reduzir a brecha digital 
existente na cidade.

A formação profissional integral em informática tem 
como objetivo incrementar a porcentagem de população 
empregada no setor das TICs, fomentando a inovação 
digital e a diversificação econômica. 

O apoio dos agentes consultores para fomentar a 
digitalização das pequenas e médias empresas permite 
que os grupos vulneráveis, especialmente as mulheres 
negras chefes de família, atuem na economia digital, 
através da venda online e de pagamentos eletrônicos.

O uso de pagamentos eletrônicos favorece a inserção 
nos mercados financeiros, facilitando o acesso ao 
capital e permitindo uma maior integração e crescimento 
econômico. 

A digitalização das pequenas e médias empresas 
facilita o acesso a novos mercados digitais para 
comercializar seus produtos e serviços, fortalecendo a 
economia da cidade e promovendo um ecossistema de 
inovação.

A colaboração entre vários atores da cidade para criar 
este programa fortalece a co-criação e o planejamento 
integrado e colaborativo entre o governo, o setor privado 
e a cidadania. 

Gráfico de análise de soluções 
no contexto do sistema urbano. 
Cada ponto corresponde a um 
benefício do projeto com um 
impacto em algum fator do  
CRF e PDTCI.

FA
CT
O
R

BENEFÍCIO

DIMENSÕES DO CRF DIMENSÕES CHAVE DO PDTCI

Através da análise da solução no contexto do sistema urbano, foram identificados e definidos 
diversos benefícios e cobenefícios. 

Os benefícios e cobenefícios mais destacados são elencados a seguir: 
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Incentivar a igualdade de gênero na cidade apoiando a 
formação profissional de participantes selecionados levando-
se em conta o equilibrio de gênero e assegurando-se apoio 
às mulheres negras e a digitalização de seus negócios e 
empresas. 

A solução tem o potencial de facilitar o acesso a serviços 
digitais como saúde, educação, etc. . Possibilita uma maior 
compreensão por parte da população de como utilizar estes 
serviços, assim como uma melhor percepção por parte do 
governo dos benefícios e viabilidade de criação de serviços 
públicos digitais.

A solução tem o potencial de respaldar o crescimento 
de instrumentos financeiros que promovam a inclusão 
financiera e digital ao proporcionar o acesso a meios de 
pagamento e à digitalização dos negócios.

Democratizar o acesso ao permitir a inclusão de novos 
participantes no ecossistema de emprendimento da cidade 
pode posibilitar a criação de novas organizações e negócios 
baseados   no conhecimento tradicional, gerando soluções que 
produzam benefícios para a sociedade e o meio ambiente. Nessa 
perspectiva, inserem-se soluções que levem em conta, por 
exemplo, as desigualdades históricas ou a mudança climática.

A solução gerará dados para a cidade que, se bem 
administrados, podem informar sobre as práticas das 
empresas locais para respaldar procesos de formalização, 
criação de incentivos etc. 

Os dados gerados podem também respaldar o 
desenvolvimento de negócios com foco em outras áreas 
prioritárias para a cidade, como as energias renováveis ou os 
investimentos verdes, dentre outras.

CO-BENEFíCIOS DESTACADOS

Gráfico de análise de soluções no contexto do 
sistema urbano. Cada ponto corresponde a um 
cobenefício do projeto com um impacto em 
algum fator do CRF e PDTCI.

FA
CT
O
R

CO-BENEFICIO

DIMENSÕES DO CRF DIMENSÕES  CHAVE DO PDTCI
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f. Linhas de Ação para desdobrar o Dividendo de Resiliência,  
a Curto, Médio e Longo Prazos

CURTO E MÉDIO 
PRAzOS 

LONGO 
PRAzO 

•	 Garantir a igualdade de gênero, racial e social na seleção de candidatos 
•	 Garantir que o modelo de solução seja institucionalizado e vinculado 

a outros programas da cidade (capacitações, programas de acesso a 
internet, programas de abertura de negócios, etc.)

•	 Garantir a continuidade do programa em diferentes espaços públicos 
da cidade, incluindo espaços mais descentralizados e localizados em 
áreas mais vulneráveis

•	 Garantir a integração dos dados gerados pelo programa a outros dados 
gerados pelo município para informar políticas públicas

•	 Garantir que o programa ajude a formação de professores em Salvador 
para a continuidade dos cursos

•	 Assegurar o desenvolvimento de políticas que fomentem a criação de 
pequenas e médias empresas, para garantir que a força de trabalho 
capacitada pelo programa apoie o desenvolvimento da cidade.

•	 Visar a uma maior igualdade de gênero na cidade, apoiando a formação 
de participantes selecionados, tomando-se em conta o equilíbrio de 
gênero nas seleções de candidatos e assegurando-se apoio a mulheres 
negras e à digitalização de seus negócios e empresas.

•	 Facilitar o acesso a serviços digitais como saúde, educação, etc. Visar a 
uma maior compreensão, por parte da população, de como utilizar tais 
serviços e a uma maior compreensão, por parte do governo, quanto aos 
benefícios e possibilidades em termos de criação de serviços públicos 
digitais. 

•	 Respaldar o crescimento de instrumentos que promovam a inclusão 
financeira e digital, ao proporcionar acesso a meios de pagamentos e à 
digitalização de negócios.

•	 Democratizar o acesso, ao se possibilitar a inclusão de novos partici-
pantes no ecossistema de empreendedorismo da cidade e a criação de 
novas organizações e negócios, baseados no conhecimento tradicional. 
Tal abertura pode gerar soluções benéficas para a sociedade e o meio 
ambiente como, por exemplo, ações que levem em conta as desigualda-
des históricas e a mudança climática. 

•	 Gerar dados para a cidade que, se bem administrados, podem informar 
sobre práticas das empresas locais, com objetivos de melhor respaldar 
processos de formalização, criação de incentivos, etc.

•	 Gerar dados para a cidade que, se bem administrados, podem respaldar 
o desenvolvimento de negócios que tenham foco em outras áreas prio-
ritárias para a cidade, como as energias renováveis ou investimentos 
verdes, dentre outras.
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05_ 
rECUrSOS úTEiS 
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RECURSOS úTEIS

Título City Resilience Framework –  
Marco de Resiliência das Cidades

Autor Fundación Rockefeller y ARUP
Descrição Proporciona uma articulação holística da 

resiliência urbana, estruturada ao redor 
de dimensões e objetivos críticos para a 
resiliência das cidades. Disponível em inglês.

Link https://resilientcitiesnetwork.org/
urban_resiliences/city-resilience-framework

Título Comunidade de Prática – Cidades para uma 
Recuperação Resiliente

Autor Red de Ciudades Resilientes y Banco Mundial
Descrição Espaço para conhecer experiências e 

conteúdos orientados à prática, com vistas a 
impulsionar uma recuperação resiliente de 
cidades no mundo. Disponível em inglês.

Link https://resilientcitiesnetwork.org/
communities/resilient-recovery/

Título Caixa de Ferramentas para una recuperação 
resiliente

Autor Red de Ciudades Resilientes y Banco Mundial
Descrição Caixa de ferramentas para governos de 

cidades e especialistas urbanos voltados para 
o gerenciamento de processos de recuperação 
resiliente. Disponível em inglês.

Link https://resilientcitiesnetwork.org/programs/
toolkit-for-a-resilient-recovery/

Título Diálogos de recuperação na América Latina  
Autor Red de Ciudades Resilientes y CAF
Descrição Espaço de compilação de experiências e 

boas práticas para impulsionar um roteiro de 
recuperação urbana resiliente. Trata de temas 
como mobilidade, assentamentos informais, 
inclusão digital, comércio local e outros. 
Disponível em inglês.

Link https://www.caf.com/es/temas/c/ciudades/
soluciones-urbanas/sesiones-de-intercambio/

Título Speaker Series #21: Tecnologias digitais: 
Impulsionando a recuperação 

Autor Red de Ciudades Resilientes y Banco Mundial
Descrição EEspecialistas de Visa, Banco Mundial, o 

Governo da Cidade de Rotterdam e a Rede de 
Cidades Resilientes compartilham práticas 
digitais inovadoras para impulsionar a 
recuperação resiliente das cidades.  
Disponível em inglês.

Link https://resilientcitiesnetwork.org/
urban_resiliences/21-digital-technology-
underpinning-recovery/

Título Transportes Públicos de um Ponto de Vista 
da Resiliência

Autor Red de Ciudades Resilientes
Descrição Marco de análise para construir sistemas de 

transporte resilientes e garantir estratégias 
de mobilidade urbana que contribuam para a 
resiliência de toda a cidade.  
Disponível em inglês.

Link https://resilientcitiesnetwork.
org/urban_resiliences/
transport-resilience-point-of-view/

Título Speaker Series #23: Transporte público: 
Novas normas de operação

Autor Red de Ciudades Resilientes y Banco Mundial
Descrição Especialistas da AT Osborne e da Universidade 

de Leeds discutem mudanças nos padrões 
de mobilidade urbana e suas incidências na 
formulação de novas normativas.  
Disponível em inglês.

Link https://resilientcitiesnetwork.org/
urban_resiliences/23-public-transport/
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Título Programa de Energia Resiliente e Transição 
da Mobilidade

Autor Red de Ciudades Resilientes y Shell 
Descrição Programa que impulsiona plataformas 

colaborativas, para oferecer assistência 
técnica, expertise em energia e mobilidade e 
boas práticas globais para o desenvolvimento 
de programas de transição e aceleração de 
inversões em cidades da América do Norte e 
Europa. Disponível em inglês.

Link https://resilientcitiesnetwork.org/programs/
resilient-energy-and-mobility-transition-
program-shell/

Título Visa habilita digitalmente a 16 milhões de 
pequenos e médios negócios no caminho 
para alcançar 50 milhões em todo o mundo

Autor Visa
Descrição Nova pesquisa de Visa mostra quão essenciais 

são as capacidades digitais para as pequenas e 
médias empresas competirem em um mundo 
pós-pandêmico. Disponível em inglês.

Link https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/
press-releases.releaseId.18251.html

Título De volta ao bom caminho: 88% de usuários 
pesquisados esperam opções sem contato 
em transporte público

Autor Visa
Descrição Pesquisa “O Futuro da Mobilidade Urbana”, 

conduzida por Visa. Faz um levantamento 
das expectativas dos usuários de sistemas de 
transporte, com a eventual reabertura plena 
dos sistemas de trânsito no mundo pós-
pandemia. Disponível em inglês.

Link https://usa.visa.com/visa-everywhere/
blog/bdp/2021/07/28/back-on-
track-1627511268933.html

Título Usuários de MIO já podem usar cartões e 
outras credenciais digitais Visa sem contato 
para pagar viagens diretamente em catracas 
eletrônicas do sistema

Autor Visa
Descrição Descrição do sistema integrado de transporte 

público MIO de Cali, Colômbia, que recebe 
pagamentos através de Cartões Sem Contato 
e outros dispositivos NFC, para abonar viagens 
em mais de 930 terminais de validação. 
Disponível em espanhol.

Link https://www.visa.com.co/about-visa/
newsroom/press-releases/paga-viajes-mio-
visa.html

Título Usuários de Metrobús poderão pagar sem 
contato com cartões de bancos e bilheterias 
digitais

Autor Visa
Descrição Mais de 600 mil pessoas usuárias das linhas 

1, 2 e 3 de Metrobus, na Cidade do México, 
podem comprar ou recarregar o Cartão de 
Mobilidade Integrada e pagar suas viagens 
de maneira rápida e segura, usando cartões 
de débito, crédito, CoDi e outros dispositivos 
inteligentes. Disponível em espanhol.

Link https://www.visa.com.mx/acerca-de-visa/
sala-de-noticias/notas-de-prensa/nuevas-
formas-de-pago-en-metrobus.html

Título Centro de Inovação de Visa celebra cinco 
anos impulsionando as inovações de 
pagamentos do futuro na América Latina e 
Caribe

Autor Visa
Descrição Mais de 600 mil pessoas usuárias das linhas 

1, 2 e 3 de Metrobus, na Cidade do México, 
podem comprar ou recarregar o Cartão de 
Mobilidade Integrada e pagar suas viagens 
de maneira rápida e segura, usando cartões 
de débito, crédito, CoDi e outros dispositivos 
inteligentes. Disponível em espanhol.

Link https://www.visa.com.mx/acerca-de-visa/
sala-de-noticias/notas-de-prensa/centro-
innovacion-celebra-cinco-anos.html

Título 2021: o auge do comércio digital  
na América Latina e Caribe

Autor Visa
Descrição Insights importantes da Digital Commerce in 

LAC, que podem ajudar na implementação de 
modelos digitais de comércio, para qualificar 
e aperfeiçoar as experiências dos usuários e 
aumentar receitas. Disponível em inglês.

Link https://globalclient.visa.com/
lac_rise_of_commerce

https://resilientcitiesnetwork.org/programs/resilient-energy-and-mobility-transition-program-shell/
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Título Mobilidade Urbana na América Latina: uma 
conexão para um amanhã mais brilhante

Autor Visa 
Descrição Artigo sobre Mobilidade Urbana na América 

Latina, com foco no Rio de Janeiro, 
detalhando como seu ecossistema de 
transporte tem melhorado a vida dos 
cidadãos, através da oferta de modos mais 
inteligentes de movimentação na cidade. 
Disponível em inglês.

Link https://www.visa.com.tt/dam/VCOM/regional/
lac/ENG/Default/The%20Visa%20Difference/
Innovation/GlobalUrbanMobility/Visa%20
Urban%20Mobility%20in%20Latin%20
America_MetroRio.pdf

Título O caminho para os pagamentos 
governamentais digitais

Autor Visa
Descrição Um guia para aumentar a eficiência, 

transparência e inclusão financeira, através de 
pagamentos Governo-para-Cidadãos (G2C).
Disponível em inglês.

Link https://www.visa.com.bs/dam/VCOM/
regional/lac/ENG/Default/Documents/PDFs/
G2C-01.pdf

Título À medida que se recupera o uso do 
transporte público, um novo estudo de Visa 
indica que 9 de cada 10 passageiros esperam 
opções de pagamento sem contato

Autor Visa
Descrição Dados do estudo Futuro da Mobilidade 

Urbana, levado acabo por Visa, revelam que 
84% dos usuários de transporte público, em 
todo o mundo, esperam regressar aos níveis 
de uso anteriores à pandemia do COVID-19.   
Disponível em espanhol.

Link https://www.visa.com.mx/acerca-de-visa/
sala-de-noticias/notas-de-prensa/pagos-sin-
contacto-en-transporte-publico.html

Título Acesso à tecnologia de pagamentos 
impulsiona a inclusão digital e a 
recuperação das micro e pequenas 
empresas no México

Autor Visa 
Descrição Um estudo comissionado por Visa revela que 

aceitar pagamentos digitais tem impacto 
positivo para as micro e pequenas empresas, 
com aumento de suas receitas.  
Disponível em espanhol.

Link https://www.visa.com.mx/acerca-de-visa/sala-
de-noticias/notas-de-prensa/tecnologias-de-
pago-recuperacion-economica-mexico.html

Título Aumento do uso do comércio eletrônico  
e do débito na América Latina

Autor Visa
Descrição Uma análise, realizada pela equipe de 

consultoria de Visa, demonstra que os 
usuários de cartões bancários na América 
Latina e Caribe compraram online e usaram 
cartões de débito mais frequentemente, em 
dezembro de 2020, do que antes da pandemia. 
Disponível em espanhol.

Link https://www.visa.com.mx/acerca-de-visa/
sala-de-noticias/notas-de-prensa/aumento-
comercio-electronico-america-latina-caribe.
html
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https://www.visa.com.tt/dam/VCOM/regional/lac/ENG/Default/The%20Visa%20Difference/Innovation/GlobalUrbanMobility/Visa%20Urban%20Mobility%20in%20Latin%20America_MetroRio.pdf
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