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Esse estudo é parte do ThinkTank – Caminhos para o Rio,  

projeto conduzido por alunos de graduação em Administração da PUC-Rio. 

Como parte da sua formação em empreendedorismo, os estudantes se organizam 

em grupos de pensadores que, sob a orientação de docentes, desenvolvem estudos 

sobre problemas e tendências relevantes para o Rio de Janeiro. 
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Introdução  

O nomadismo digital pode ser visto como um modelo de trabalho recente e, 

consequentemente, uma tendência emergente, a qual está se alastrando pelo globo, 

catalisada pelo avanço da tecnologia de cloud computing, redes 4G e 5G de alta velocidade 

e pelas facilidades de acessar e compartilhar informações de qualquer lugar. Os nômades 

digitais são profissionais que viajam pelo mundo e em seu próprio país sem abdicar de suas 

carreiras, uma vez que seus trabalhos podem ser realizados de forma remota. O presente 

estudo tem como objetivo apresentar o desdobramento desse novo estilo de vida e como os 

países e as empresas estão lidando com essa nova tendência. 

É de essencial importância, nesse novo modelo, que haja cidades, nas diversas regiões do 

mundo, que ofereçam condições e benefícios adequados para o exercício do trabalho dos 

profissionais móveis. Além disso, os locais devem ofertar uma boa qualidade de vida para que 

as atividades desses profissionais sejam exercidas de forma proveitosa1. Por outro lado, é 

necessário que as empresas se repensem, para considerar ter nômades digitais atuando em 

seu corpo funcional, entendendo que esta pode ser uma boa política dentro do seu modelo 

organizacional. 

Com a propagação desse modelo de trabalho, muitas cidades estão enxergando tal tendência 

como forma de movimentação da economia, uma vez que os nômades digitais podem ser 

vistos como turistas que viajam de cidade em cidade, permanecendo nela, por um longo 

período de tempo. Miami, Bali, Playa del Carmen e Tbilisi são referências de acolhimento de 

nômades digitais, e que oferecem benefícios como, por exemplo, infraestrutura básica de 

alojamentos, com bom custo-benefício2. Tendo em vista esse cenário, o Rio de Janeiro, em 

julho de 2021, lançou um programa para ser o primeiro polo de nômades digitais da América 

do Sul, a fim de atrair esses trabalhadores para a cidade.  

Esse estudo objetiva apresentar questões relativas a esta tendência para a capital fluminense.  

  

 

 

                                                

1https://transformacaodigital.com/futuro-do-trabalho/desmistificando-o-nomadismo-digital/ 

2https://prefeitura.rio/cidade/prefeitura-lanca-o-programa-nomades-digitais-para-quem-quer-visitar-a-cidade-sem-
deixar-o-trabalho-de-lado/ 

https://transformacaodigital.com/futuro-do-trabalho/desmistificando-o-nomadismo-digital/
https://prefeitura.rio/cidade/prefeitura-lanca-o-programa-nomades-digitais-para-quem-quer-visitar-a-cidade-sem-deixar-o-trabalho-de-lado/
https://prefeitura.rio/cidade/prefeitura-lanca-o-programa-nomades-digitais-para-quem-quer-visitar-a-cidade-sem-deixar-o-trabalho-de-lado/
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1. Contextualização da Tendência 

Este capítulo discorre, primeiramente, sobre as tendências do nomadismo digital, pensando 

no Rio de Janeiro como uma cidade que pode abrigar profissionais que adotam este novo 

estilo de vida profissional. Em seguida, uma análise dos setores econômicos impactados é 

realizada, tais como o setor terciário, os quais envolvem atividades como comércio e turismo. 

Na sequência, uma análise de risco é realizada com apresentação de oportunidades que 

podem ser observadas, tendo em vista a temática do nomadismo digital.  Ao final, são 

abordados os impactos positivos e negativos, ocasionados pelo tema, em questão, nos 

indivíduos e em suas relações sociais.  

  

1.1 Apresentação da tendência  

O termo nomadismo digital surgiu na década de 1990 e, desde então, vem se tornando, cada 

vez mais, uma tendência entre profissionais que desejam ter uma flexibilidade maior para 

conhecerem o mundo, sem ter que deixar o trabalho de lado. Segundo levantamento da MBO 

Partners, o número de nômades digitais teve um aumento de 49% de 2019 para 2020, nos 

Estados Unidos3. Com esse crescimento visível, várias cidades do mundo já estão abrigando 

milhares de nômades digitais. A escolha dos destinos é feita com muita cautela e alguns 

requisitos importantes são levados em consideração, como, por exemplo, o custo de vida, 

valor do aluguel e alimentação, a velocidade da internet, além de aspectos como beleza, 

cultura e segurança da cidade. Lugares na Europa como Berlim, Viena, Praga, Zagreb e 

Lisboa, são cidades que vêm atraindo muito os nômades, por conta da infraestrutura, cultura, 

receptividade e modernidade do local4. 

A quantidade de profissionais nômades digitais vem crescendo drasticamente. De acordo com 

os dados da Pnad Covid, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em novembro de 2020, já havia aproximadamente 7,3 milhões de brasileiros trabalhando 

remotamente, condição necessária para que um profissional adote o nomadismo. Já o site 

Nomad List, o principal portal sobre o assunto, estima que, em até 2035, existirão cerca de 1 

bilhão de nômades digitais no mundo. Porém, para Matheus de Souza, autor do livro ‘Nômade 

                                                

3https://valor.globo.com/carreira/noticia/2021/07/06/nomades-digitais-a-realidade-de-administrar-um-trabalho-de-

qualquer-lugar.ghtml 

4https://www.eurodicas.com.br/melhores-paises-para-nomades-digitais/   

https://valor.globo.com/carreira/noticia/2021/07/06/nomades-digitais-a-realidade-de-administrar-um-trabalho-de-qualquer-lugar.ghtml
https://valor.globo.com/carreira/noticia/2021/07/06/nomades-digitais-a-realidade-de-administrar-um-trabalho-de-qualquer-lugar.ghtml
https://www.eurodicas.com.br/melhores-paises-para-nomades-digitais/
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Digital: um guia para você viver e trabalhar como e onde quiser’ e finalista do 62º Prêmio 

Jabuti na categoria Economia Criativa, esse número está muito acima e distante da realidade. 

Mesmo assim, o escritor afirmou que acredita que o nomadismo digital é uma grande 

tendência em relação ao futuro do mundo do trabalho.  

Em 2021, havia mais de 35 milhões de nômades digitais viajando pelo mundo, que possuem 

um poder de compra anual de US $787 bilhões. Com a exigência do trabalho remoto dado 

pela pandemia do COVID-19, o mundo precisou se esforçar para adotar as novas políticas e 

processos. À medida que as fronteiras internacionais começaram a reabrir, muitos que 

trabalham em casa estão considerando trabalhar em outros destinos, aumentando as fileiras 

dos nômades digitais e desbloqueando a próxima grande migração humana 5. 

Já prevendo o avanço dessa tendência, muitos países como a Estônia, Bermudas e Costa 

Rica, lançaram programas de vistos, visando o incentivo e a atração dos nômades digitais. 

Mais de 30 nações já oferecem algum meio de incentivo para esses trabalhadores remotos 

que viajam. Alguns dos benefícios oferecidos, contam com a redução de imposto de renda, 

acesso a moradia subsidiada e a entrada múltipla gratuita e com pacotes promocionais em 

espaços de coworking6. 

Com o desenvolvimento dessa nova tendência, a Prefeitura do Rio, através da RioTur, decidiu 

incentivar esse novo movimento oferecendo infraestrutura básica, para nômades digitais a 

partir de dois projetos principais. O primeiro projeto relaciona-se com o setor hoteleiro, que 

vai desenvolver um certificado Rio Digital Nomads7, em que hotéis e hostels oferecerão tarifas 

especiais para esses tipos de clientes que aderirem a pacotes de longa permanência na 

cidade. A identificação dos locais de hospedagem que irão participar desse projeto se dará 

por meio de um selo especial na entrada do estabelecimento. O outro projeto, relaciona-se à 

criação do visto de turista que permitirá uma moradia estendida dos nômades digitais 

provenientes de outros países. 

Além de criar oportunidades empreendedoras, essa tendência irá movimentar a economia da 

cidade, visto que haverá novos consumidores de produtos e serviços no Rio. Outra 

oportunidade é a diversidade de pessoas de fora da cidade circulando nela. Com novos 

moradores ocasionais e internacionais, será possível observar uma dinâmica intercultural 

                                                

5 https://thenextweb.com/news/community-digital-nomads-wants-internet-country-digital-citizens 

6 https://thenextweb.com/news/community-digital-nomads-wants-internet-country-digital-citizens  

7https://canaltech.com.br/carreira/nomades-digitais-nova-moda-de-profissionais-e-tornar-o-mundo-seus-
escritorios-190070/ 

https://thenextweb.com/news/community-digital-nomads-wants-internet-country-digital-citizens
https://canaltech.com.br/carreira/nomades-digitais-nova-moda-de-profissionais-e-tornar-o-mundo-seus-escritorios-190070/
https://canaltech.com.br/carreira/nomades-digitais-nova-moda-de-profissionais-e-tornar-o-mundo-seus-escritorios-190070/


 

4 

 

interessante e informal, na qual os cariocas poderão, portanto, conhecer mais sobre outras 

culturas. Inclusive, é válido ressaltar que, de acordo com um estudo feito pelo Club Med, 

empresa francesa especializada no mercado do turismo, o Rio de Janeiro figura entre os 20 

melhores lugares do mundo para receber nômades digitais8. Isso mostra que essas 

oportunidades anteriormente citadas se mostram cada vez mais viáveis no presente. 

 

Figura 1: Selo utilizado por participando do Rio Digital Nomads 

 

Além disso, uma comunidade de nômades digitais quer construir um "país da internet" para 

cidadãos digitais. O desejo é baseado na redefinição completa do papel que os governos 

desempenham no movimento e regulamentação dos nômades digitais, estabelecendo as 

bases para a próxima geração de viagens e trabalho. Esse novo "país da Internet", onde todos 

os serviços serão digitalizados, chamado Plumia, é um coletivo composto por centenas de 

trabalhadores remotos e nômades digitais que se uniram para reimaginar como a mobilidade 

global e as estruturas de governança seriam no século XXI. O objetivo principal da Plumia é 

oferecer a todos a chance de se tornarem cidadãos globais. Tendo início no ano de 2020 

como um projeto independente pela seguradora de viagens remota SafetyWing, o plano da 

Plumia é combinar a infraestrutura para morar em qualquer lugar com as funções de um país 

geográfico9. 

 

                                                

8https://www.clubmed.co.uk/l/blog/digital-nomad-index 

9https://thenextweb.com/news/community-digital-nomads-wants-internet-country-digital-citizens  

https://plumia.country/
https://www.clubmed.co.uk/l/blog/digital-nomad-index
https://thenextweb.com/news/community-digital-nomads-wants-internet-country-digital-citizens
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1.2 Análise dos setores econômicos impactados 

Como mencionado previamente, os nômades digitais tendem a permanecer em seus locais 

de estadia por períodos mais longos, e isso acaba possibilitando-os a conhecer as rotinas do 

lugar em que estão, além de sua história e cultura. Como consequência dessa permanência 

mais longa, surge uma demanda por serviços diversos, incluindo os fornecidos por empresas 

de compartilhamento, como Airbnb e locação de espaços de coworking. Enxerga-se esse 

movimento como uma grande oportunidade para a economia carioca, visto que o setor 

terciário, principalmente a prestação de serviço, é a principal atividade econômica do estado, 

“sendo responsável por 77,1% do PIB estadual (CEPERJ, 2016)”10. 

O Estado do Rio de Janeiro tem sua economia fortemente baseada no turismo, isso ocorre, 

principalmente, por conta da beleza da cidade. “No Brasil, cerca de sete milhões de 

profissionais estão envolvidos com o setor. São milhões de pessoas que dependem da 

atividade turística para manter suas famílias”11. Dados do Conselho Mundial de Viagens e 

Turismo (WTTC) apontam que o setor de Viagens e Turismo do Rio de Janeiro contribuiu com 

US$ 6,5 bilhões no PIB da cidade, correspondendo a 4,9% da economia total da cidade e 

mais de 10% do PIB do turismo de todo o país" 12. Os nômades digitais criam a possibilidade 

do aumento do turismo nessa área, mas principalmente durante épocas de baixa temporada, 

visto que eles não são apenas turistas, mas estão trabalhando ao mesmo tempo que 

conhecem o local.  

Ademais, o Rio de Janeiro é o estado com maior diversidade de recursos turísticos, em curta 

distância, fato extremamente importante, visto que 50% dos viajantes procuram destinos 

próximos do seu local de residência, e atualmente, o Rio tem o turismo de proximidade como 

um dos principais fatores de atração dos estrangeiros. Sendo o maior destino turístico do país, 

também é o centro cultural da região. O carnaval e ano novo da cidade são exemplos das 

festividades mais conhecidas pelo público e atraem milhões de turistas, no decorrer do ano. 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), apesar de variações ocasionais, o 

número de viagens internacionais registrou um crescimento constante ao longo das últimas 

décadas. Esse aumento é capaz de estimular diversas atividades produtivas conectadas com 

o setor de serviços, pois o turismo envolve um alto poder de compra, em especial o de 

                                                

10https://nomadismodigital.pt/trabalho-remoto-historia-futuro/ 

11http://www.turisrio.rj.gov.br/detalhe_noticia.asp?ident=1651 

12https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/8980/1/Gabriel%20Melo%20Salgado.pdf  

https://nomadismodigital.pt/trabalho-remoto-historia-futuro/
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/8980/1/Gabriel%20Melo%20Salgado.pdf


 

6 

 

negócios, no qual os consumidores estão dispostos a gastar cerca de quatro vezes mais do 

que nos outros tipos de turismo. Portanto, considerada uma das atividades que mais cresce 

no mundo, o turismo tem um papel decisivo na economia do Rio de Janeiro e do Brasil.  

 

1.3 Análise de risco para negócios  

O nomadismo digital no Rio de Janeiro pode gerar diversas oportunidades de negócio para 

os empreendedores cariocas. Uma primeira oportunidade é o desenvolvimento de novas 

soluções para o setor de hotelaria, especialmente no que diz respeito às estadias de longa 

duração, característica do tempo de hospedagem, dos nômades digitais. Entre os serviços de 

hospedagem mais utilizados por eles, destacam-se o Airbnb, os hostels e as locações por 

temporada. Atualmente, existem 55 hostels no Rio de Janeiro cadastrados no Hostelworld, 

site muito utilizado pelos nômades digitais.13 Além disso, o número de vagas no Airbnb em 

bairros do Rio de Janeiro, como Copacabana, ultrapassa de 300 ofertas. Ademais, é 

importante evidenciar que existe um projeto em vigor para a construção de uma vila para 

nômades digitais na região portuária da capital carioca. Isso mostra que a cidade já está se 

mobilizando para oferecer opções de moradia para os estrangeiros.14 Apesar de já existirem 

no mercado diversas soluções de hospedagem, ainda há espaço para inovações no setor. 

Dessa maneira, surgem oportunidades para a criação de modelos de negócio de 

hospedagem, que ofereçam uma boa relação de custo-benefício para períodos mais longos 

de estadia. 

Outra oportunidade de negócio a ser observada é a elaboração de pacotes de telefonia e 

internet voltados especialmente para os nômades digitais na cidade. As operadoras de 

internet podem criar pacotes pré-pago, projetados especificamente para os nômades 

desempenharem suas funções profissionais. Considerando a tendência emergente do 

nomadismo digital, é esperado que esse tipo de produto tenha um sucesso considerável em 

sua comercialização. Também é válido analisar as oportunidades decorrentes da chegada da 

tecnologia 5G no Rio de Janeiro. Ademais, é importante ressaltar que o Governo Federal 

planeja implementar a internet 5G em todas as capitais brasileiras até junho de 202215. A 

                                                

13https://www.brazilian.hostelworld.com/Hostels/Rio-de-Janeiro/Brasil 

14https://diariodoporto.com.br/porto-pode-ser-a-casa-dos-nomades-digitais-no-rio/ 

15https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/03/brasil-tera-5g-em-2022 

https://diariodoporto.com.br/porto-pode-ser-a-casa-dos-nomades-digitais-no-rio/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/03/brasil-tera-5g-em-2022
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tendência é que nos próximos anos, a qualidade das conexões, via internet, venha a melhorar 

substancialmente no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. 

Uma facilidade que a cidade do Rio de Janeiro oferece para os turistas estrangeiros e que 

pode ser observada como uma fonte de oportunidades para empreendimentos é a grande 

quantidade de consulados existentes na cidade. Segundo dados de 2021, existem mais de 30 

consulados em funcionamento no Rio de Janeiro16. Dessa forma, o estrangeiro que se 

hospeda no Rio dispõe de um amparo diferenciado em relação à grande maioria das cidades 

do Brasil. Além disso, outro que se mostra como uma oportunidade de negócio, visando os 

viajantes que vêm do exterior, é o atendimento médico. Apesar de já existirem planos de 

saúde feitos exclusivamente para os nômades, pouco se sabe sobre a qualidade e a 

efetividade deles na cidade. Porém, já é esperado que planos de saúde que ofereçam um 

tratamento médico mais especializado para os nômades hospedados, venham a ter sucesso 

em sua comercialização. 

Entretanto, a expansão do nomadismo digital no Rio de Janeiro, não gera apenas 

oportunidades. Também se faz necessário que a cidade supere algumas barreiras para estar 

melhor preparada para receber estrangeiros. A principal delas é a barreira linguística. Isso se 

deve ao fato de uma parcela considerável dos nômades digitais serem de países do exterior, 

logo, é necessário que as pessoas que venham a se comunicar com os viajantes, seja em 

estabelecimentos comerciais ou serviços públicos, aprendam idiomas estrangeiros, 

especialmente o inglês e o espanhol. Além disso, também é necessário que as placas de 

sinalização, os cardápios e os meios de transporte na cidade exibam as informações em mais 

de um idioma. Apesar dessa situação já ter melhorado significativamente, sobretudo após a 

realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, ainda é um desafio 

para os estrangeiros se locomoverem pela cidade, sem o conhecimento da língua portuguesa. 

Além da questão linguística, os estrangeiros que visitam a cidade carioca também sofrem 

quando necessitam obter apoio policial. Apesar de existir uma delegacia especial de apoio ao 

turismo no Rio de Janeiro, a DEAT, são poucas as pessoas que são familiarizadas com os 

seus serviços.  

 

                                                

16https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/representacoes/estrangeiras-no-brasil 
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1.4 Análise de impacto para indivíduos e sociedade  

Um dos pilares para o funcionamento do nomadismo digital, se encontra no estilo de vida 

minimalista, indivíduos desapegados e sem endereço fixo. Por conta disso, é necessário o 

desenvolvimento de uma inteligência emocional capaz de criar uma autossuficiência e um 

espírito de independência disciplinar, pois, ao se tornarem nômades digitais, eles acabam 

saindo de um ambiente confortável, para um incerto. Desta maneira, acaba ocorrendo uma 

mudança dessa rotina preestabelecida para uma adaptação individualizada. 

A tecnologia consegue unir a qualidade de vida dos indivíduos com experiências, 

produtividade e conhecimentos, criando assim propósitos, ao trazer mais satisfações e 

realizações para a sociedade. Essa libertação de uma rotina engessada e estressante, para 

uma visão de mundo mais ampla, possibilita a junção do bem-estar com trabalho, contribuindo 

para a diminuição de doenças de ansiedade, ao estimular o sentimento de valorização e de 

independência dos profissionais, uma vez que essa transição, os deixa mais engajados, 

felizes, criativos e focados. Além disso, a criação de um ecossistema, voltado aos nômades 

digitais, juntamente com a utilização de ambientes compartilhados como cafés e espaços de 

coworking, acabam resultando em uma troca muito maior entre os membros presentes. 

De acordo com a essência do nomadismo digital, a possibilidade de conhecer novas culturas 

exige que esses indivíduos tenham uma personalidade adaptável17. Portanto, aceitar desafios 

constantes que fogem de estruturas tradicionais e que promovem o encontro com o 

desconhecido pode acabar sendo desafiador para quem busca tal experiência. Assim, 

pensando sob essa perspectiva, um possível impacto negativo desse modelo de trabalho, é a 

possibilidade de distanciamentos familiares, relações temporárias, sensação de isolamento 

social e solidão. 

 Em suma, todas essas inovações e transformações digitais apresentam impactos positivos e 

negativos causados pela tendência nos indivíduos e em suas relações sociais. Propondo 

acabar com o modelo de trabalho tradicional, conhecer outras culturas, auxiliar no crescimento 

do empreendedorismo e na organização pessoal e empresarial, o trabalho remoto possui uma 

grande probabilidade de dominar o mercado de trabalho com o futuro de novas profissões, 

que necessitam apenas de um computador conectado à internet para trabalhar, o que 

consequentemente, também afetará ao nomadismo digital18. O aumento da disponibilidade 

                                                

17https://transformacaodigital.com/futuro-do-trabalho/desmistificando-o-nomadismo-digital 

18https://transformacaodigital.com/futuro-do-trabalho/dados-de-pesquisa-o-futuro-do-trabalho-e-remoto 
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dos estudos e trabalhos remotos, assim como a autonomia de organização de tempo, 

agregará muito no conhecimento pessoal, além de possibilitar o enriquecimento do currículo 

dos profissionais e poderá, consequentemente, até implicar em um aumento salarial dos 

mesmos, por conta da virtualização do novo palco central de atuação19. Dessa forma, há a 

possibilidade, para o futuro, de uma alta mudança econômica, com uma população menos 

consumista e mais multicultural e minimalista, cujo os profissionais “levam seu trabalho na 

mochila”, como afirma Matheus de Souza20. 

  

                                                

19https://onevoxpress.com/brasil/2021/02/24/nomadismo-digital-e-o-futuro-das-profissoes/ 

20https://transformacaodigital.com/nomadismo-digital/ 
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2. Análise do Contexto 

Este capítulo discorre sobre como a disseminação do nomadismo digital no Rio de Janeiro 

pode contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Além 

disso, são apresentados os Mapas de Transformação da rede de inteligência estratégica do 

World Economic Forum, que encaminham soluções e contemplam oportunidades que se 

relacionam à tendência do nomadismo digital. 

 

2.1 Contextualização a partir dos ODS 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), criados pelas Nações Unidas, são um 

planejamento estratégico global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente 

e o clima. Para atingir a agenda de 2030, a ONU desenvolveu 17 objetivos, ilustrados na figura 

2, alicerçados em 169 metas, de forma a garantir um mundo mais justo, sustentável, digno e 

inclusivo. Em suma, o seu objetivo é garantir que as pessoas, ao redor do mundo, sejam 

capazes de desfrutar da paz e da prosperidade. 

 

Figura 2: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

De forma a aliar a tendência do Nomadismo Digital diante da Agenda de 2030 e os ODS, no 

Brasil, mais especificamente na capital carioca, foram selecionados dois objetivos específicos, 

o Objetivo 8, "Trabalho decente e crescimento econômico", e o Objetivo 9, "Indústria, inovação 

e infraestrutura". Portanto, a partir destes dois ODS selecionados, são apresentadas 
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possibilidades de abordagem e encaminhamento de oportunidades acerca do Nomadismo 

Digital no Rio de Janeiro.  

O objetivo 8, “Trabalho decente e crescimento econômico”, é orientado ao crescimento 

econômico sustentável e de forma inclusiva, concedendo trabalho digno e pleno para toda a 

população21, intencionando ajudar na resolução dos problemas mundiais, por meio do 

crescimento econômico duradouro e a melhoria na qualidade dos empregos disponíveis para 

os trabalhadores. De forma a ajudar na concretização deste objetivo, 10 metas foram criadas, 

categorizando e aproximando o objetivo às comunidades locais. 

Todas as ações relativas à propagação do nomadismo digital no Rio de Janeiro podem 

colaborar para o atingimento das metas 8.3, “Políticas orientadas para o desenvolvimento, 

que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, 

criatividade e inovação, e incentivo a formalização e o crescimento das micro, pequenas e 

médias empresas”22, e 8.4  “Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos 

globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico 

da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e 

Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança”23. Como uma 

grande parte da economia da cidade é baseada no turismo, é de essencial importância que 

haja iniciativa pública e privada no município e estado trabalhando na geração e na 

formalização de emprego, além de atuarem na preservação do meio ambiente24. 

A atração de nômades digitais para a cidade do Rio de Janeiro está diretamente ligada à meta 

8.3, uma vez que a cidade deverá ofertar a geração de mais empregos, devido à demanda 

promovida na economia local, e a realização de eventos de cunho social e profissional, como 

a Feira da Ciência, Tecnologia e Inovação e o evento "Tech RJ" corroborando, dessa forma, 

para que seja atingida a meta 8.3, resultando no alcance do ODS 8. Com mais de 40% da 

força de trabalho brasileira sendo informal e com uma crise de desemprego que se alastra há 

anos, com mais de 13 milhões brasileiros desempregados, a criação e formalização dos 

empregos não só ajudariam a economia local, como também a internacional. Muito disso se 

deve ao fato que, com um maior número de nômades digitais em diferentes cidades, ao redor 

do globo, mais movimentada é a economia. Um ponto importante a ser levantado é o das 

                                                

21RECAPE, “PILARES DA DIVERSIDADE E INCLUSÃO EM UMA MULTINACIONAL”, 2020. 

22https://ods.imvf.org/trabalho-digno-e-crescimento-economico/  

23https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8 

24https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X0000057N2PUAU?tab=publications 

https://ods.imvf.org/trabalho-digno-e-crescimento-economico/
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políticas públicas de incentivo ao turismo, dado que, para que os nômades tenham vontade 

de conhecer o Rio de Janeiro, é preciso que eles sejam motivados para isso. A ação da Riotur 

de criar um visto específico para nômades digitais, em conjunto com a capacitação de mão 

de obra especializada para o setor do turismo, vai fazer com que tal motivação seja 

concretizada. A geração de empregos ocorre a partir do investimento na área de 

empregabilidade, em conjunto com novas oportunidades de negócios para atender esse novo 

tipo de turista. Logo, essa movimentação do turismo, refletirá no crescimento da economia de 

turismo, como um todo. 

A meta 8.4 prevê “Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no 

consumo e na produção, e empenhar-se em dissociar crescimento económico da degradação 

ambiental, de acordo com o enquadramento decenal de programas sobre produção e 

consumo sustentáveis"25. Com a vinda de nômades digitais para o Rio, essa meta pode 

dedicar recursos para o desenvolvimento das zonas rurais, da agricultura sustentável e da 

pesca, ao investir em centros de pesquisa não agressivas ao meio ambiente, configurando-

se, portanto, como um possível cenário de geração de empregos e oportunidades de troca 

atraentes para os nômades digitais26. Dessa forma, a preservação da natureza e o ecoturismo 

podem ser proporcionados pelo governo do Rio de Janeiro, uma vez que a cidade é abundante 

em fauna e flora e dado que esses recursos estão sendo utilizados através de uma exploração 

agressiva, no momento. Portanto, é possível levar o Rio de Janeiro a outro patamar, sendo 

um centro de inovação e pesquisa, tanto tecnológica como sustentável, ao utilizar dos seus 

recursos naturais sem prever seu esgotamento, possibilitando, não só o estado, como o país, 

a ganhar uma nova visibilidade global, além de continuar possuindo uma paisagem singular, 

e deslumbrante, que sempre foi responsável pela atração de turistas ao redor do mundo. 

Dessa forma, com a difusão do nomadismo digital, a meta 8.4 pode vir a ser alcançada, 

corroborando para o alcance do ODS 8.  

O objetivo 9 "Indústria, Inovação e Infraestrutura”, de desenvolvimento sustentável, 

estabelecido na Agenda 2030, se relaciona diretamente com o tema nomadismo digital. Tal 

objetivo possui três pilares, sendo eles, “a construção de infraestruturas resilientes, a 

promoção da industrialização inclusiva e a fomentação da inovação sustentável”27. O 

desenvolvimento dessa proposta tem como ideia principal, mostrar o panorama brasileiro no 

                                                

25https://ods.imvf.org/trabalho-digno-e-crescimento-economico/  

26https://brasil.un.org/index.php/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel  

27https://www.pactoglobal.org.br/ods  

https://ods.imvf.org/trabalho-digno-e-crescimento-economico/
https://brasil.un.org/index.php/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel
https://www.pactoglobal.org.br/ods
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que diz respeito às metas firmadas pela ONU quanto à inovação, infraestrutura e atividades 

econômicas28. Assim, com a movimentação dos nômades digitais na cidade do Rio de Janeiro, 

a presença deles poderia contribuir para o alcance e atingimento dessa meta, uma vez que 

haveria presentes na cidade, a promoção de novos trabalhos sustentáveis e a fomentação 

das inovações de infraestrutura no Rio, a fim de atrair cada vez mais nômades para a cidade. 

 

 

Figura 3: Dados do crescimento econômico no Brasil até 2019 

 

Visando alcançar esse objetivo, algumas metas foram criadas, para o seguimento da ODS 9. 

Neste trabalho, foram escolhidas as metas 9.1, que visa "desenvolver infraestrutura de 

qualidade, confiável, sustentável e robusta, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, 

para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso 

equitativo e a preços acessíveis para todos” e a meta 9.c, que tem como objetivo o “aumento 

significativo do acesso às tecnologias de informação e comunicação, se empenhando oferecer 

o máximo de acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos 

desenvolvidos, até 2020”. 

Como dito previamente, a meta 9.1 relaciona-se ao “desenvolvimento de infraestrutura de 

qualidade”, como por exemplo a mobilidade e as tecnologias de comunicação e informação 

na cidade. Além disso, “ela deverá ser confiável, sustentável e resiliente”, também incluindo a 

“ampliação da infraestrutura regional, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento econômico 

e o bem-estar humano, focando sempre no acesso equitativo e preços acessíveis para 

                                                

28https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34929  

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34929
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todos”29. Desta forma, a vinda contínua dos nômades digitais para o Rio de Janeiro poderia 

estimular melhorias, principalmente na infraestrutura e no desenvolvimento econômico da 

cidade, visto que, o Rio teria a possibilidade de se transformar, também, em um polo 

econômico-digital sendo movimentado pelos próprios nômades. Com esse desenvolvimento, 

haveria uma abertura para a expansão e melhoramento desses aspectos, ainda muito 

escassos na cidade, além de atração de novas economias e investimentos, uma vez que a 

cidade esteja crescendo economicamente. Ademais, caso a cidade adote algum projeto de 

diminuição de preços, seria importante pontuar, que haveria consequentemente, uma 

diminuição do custo de vida. Tal aspecto acaba sendo um dos fatores mais levados em 

consideração, pelos nômades digitais, na escolha do próximo destino, uma vez que eles 

escolhem o destino baseado no custo de vida de tal país e a sua infraestrutura, e dessa forma, 

isso acabaria incentivando cada vez mais, a vinda deles ao Rio de Janeiro e o alcance da 

meta 9.1. corroborando para o alcance do ODS 9. 

A meta 9.c, proposta por esse objetivo, é o “aumento significativo ao acesso às tecnologias 

de informação e comunicação”. Essa meta tem como um ponto importante o seu “empenho 

para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet à alguns países que ainda 

estejam se desenvolvendo”30. O indicador utilizado nessa meta, é a proporção da população 

coberta por rede móvel e por tipo de tecnologia, que se refere ao percentual da população 

residente em municípios que possuem uma cobertura da rede móvel, mas independe do fato 

de elas serem assinantes ou não do serviço de telecomunicações31. Esses serviços acabam 

sendo de extrema importância para o dia a dia dos nômades, uma vez que seus trabalhos 

remotos dependem da internet. Portanto, com a difusão de tais profissionais na cidade do Rio 

de Janeiro, seria necessária uma regulamentação realizada pela Agência Nacional de 

Telecomunicação, para que haja um aumento na área de acesso a tecnologias de informação 

e comunicação, visto a mudança e aumento, por necessidade da nova demanda. Dessa 

forma, com a expansão do nomadismo digital, a meta 9.c pode vir a ser atingida, aproximando, 

portanto, o alcance do ODS 9.  

 

                                                

29https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9  

30https://odsbrasil.gov.br/objetivo/objetivo?n=9  

31https://odsbrasil.gov.br/objetivo9/indicador9c1  

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9
https://odsbrasil.gov.br/objetivo/objetivo?n=9
https://odsbrasil.gov.br/objetivo9/indicador9c1
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2.2 Contextualização a partir do World Economic Forum (WEF) 

O World Economic Forum (WEF) é uma organização sem fins lucrativos fundada por Klaus 

Martin Schwab, em 1971, na Suíça, tendo como principal objetivo estimular debates em escala 

global e propor soluções acerca de tópicos como negócios, política, meio ambiente e combate 

à fome. Como forma de apresentar dilemas, expor dados e propor soluções, inclusive em 

relação aos ODS, o World Economic Forum disponibiliza, em sua plataforma, diversos Mapas 

de Transformação que exibem informações e artigos acerca dos mais diversos problemas 

enfrentados pela humanidade32. Esses mapas, além de interativos, exibem, de forma 

detalhada, todas as dimensões que afetam e são afetadas por cada ODS. Por meio da análise 

dos Mapas de Transformação, este subtópico tem como objetivo apresentar dilemas, expor 

dados e propor soluções que se relacionam com a temática do nomadismo digital. 

Um tópico abordado no site da WEF que se relaciona ao ODS 8 e com a temática do 

nomadismo digital, é a questão da aceleração da transformação digital dos negócios. Em 

especial, por causa da pandemia da COVID-19, que começou no início de 2020, diversos 

empreendimentos tiveram que se adaptar a modelos digitais de operação para conseguirem 

se manter ativas no cenário pandêmico. Tal fato acabou gerando um aumento significativo no 

número de indivíduos que trabalham de forma remota, o que colabora para a disseminação 

do fenômeno do nomadismo digital. Por causa dessa nova tendência, diversas oportunidades 

de negócios, relacionadas ao tema, surgiram e podem ser aproveitadas na cidade do Rio de 

Janeiro. Como por exemplo, é possível citar a criação de empresas de consultoria 

especializadas no nomadismo digital e no trabalho remoto. 

Outro tópico englobado pelo ODS 8 e que se associa à temática do nomadismo digital, é a 

comunicação digital. Considerando que o nômade só consegue trabalhar ao redor do mundo 

graças à internet, é impossível dissociar o nomadismo digital às facilidades da comunicação 

remota. Apesar de estar cada vez mais difundida e consolidada no mundo, a comunicação 

digital ainda é um mercado povoado de oportunidades e ideias inovadoras que podem ser 

aproveitadas das mais diversas formas. Iniciativas como a Starlink, do Elon Musk, que 

pretende fornecer conexões de banda larga de alta velocidade via satélite para todo mundo, 

provam isso33. Além disso, a expansão das redes 5G, inclusive no território brasileiro, também 

se mostram como uma importante fonte de oportunidades para os mais diversos tipos de 

                                                

32https://intelligence.weforum.org/ 

33https://olhardigital.com.br/2021/06/30/videos/starlink-no-brasil-rede-mundial-de-banda-larga-por-satelite-pode-
chegar-em-agosto/ 

https://olhardigital.com.br/2021/06/30/videos/starlink-no-brasil-rede-mundial-de-banda-larga-por-satelite-pode-chegar-em-agosto/
https://olhardigital.com.br/2021/06/30/videos/starlink-no-brasil-rede-mundial-de-banda-larga-por-satelite-pode-chegar-em-agosto/
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empreendimentos. No contexto carioca, em especial, uma oportunidade de negócio bastante 

promissora é a criação de pacotes de conexão de internet pré-pagos voltados para os 

nômades digitais. Esses pacotes, inclusive, podem vir a se apoiar nas futuras redes 5G 

presentes no território nacional e planejada para ter seu início de operação em 2022. 

 

 

Figura 4: Mapa de Transformação do ODS 08 

 

Em relação ao ODS 934, um dos tópicos do World Economic Forum que mais se relaciona 

com o movimento nomadismo digital é o ecossistema para o empreendedorismo, movido pela 

inovação. As cidades urbanizadas, por exemplo, dependem de uma infraestrutura de 

mobilidade inteligente e internet de qualidade para sustentar essa inovação social35. Por conta 

disso, o futuro da mobilidade acaba sendo um ponto impactante dentro dessa análise do 

                                                

34https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X0000057N2UUAU?tab=publications 

35https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LiPhEAK?tab=publications 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X0000057N2UUAU?tab=publications
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LiPhEAK?tab=publications
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nomadismo digital, se relacionando com a internet das coisas, ao trazer novos modelos 

digitais de negócios. 

 

Figura 5: Mapa de Transformação do ODS 09 

 

Além disso, a inovação social gerou um impacto nos modelos de trabalho tradicionais, abrindo 

diversas possibilidades de trabalho inovadores a serem observados. Um exemplo, são as 

novas startups que trazem metodologias adaptadas e aceleram o ritmo de crescimento de um 

negócio, justamente por estarem associadas com a transformação digital. O 

empreendedorismo está entre os novos modelos de trabalho que movimentam a economia, 

gerando novas ofertas de empregos e consequentemente, um aumento na renda da 

população36 .O  Rio de Janeiro, neste caso, é um destaque do empreendedorismo. De acordo 

com a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), 9,7% das startups do país são 

sediadas na cidade. Além disso, o Rio já possui 6.451 startups estruturadas e com 72% 

lideradas por jovens entre 25 e 40 anos de idade37. Fazendo das grandes possibilidades 

futuras, até mesmo de estudos, por estarem cada vez mais associadas com esse modelo de 

                                                

36 https://www.uol/economia/conteudo-de-marca/sebrae-a-forca-do-pequeno-negocio.htm#imagem-1  

37 https://www.jb.com.br/economia/2019/08/1014901-rio-de-janeiro-e-destaque-no-empreendedorismo.html  

https://www.uol/economia/conteudo-de-marca/sebrae-a-forca-do-pequeno-negocio.htm#imagem-1
https://www.jb.com.br/economia/2019/08/1014901-rio-de-janeiro-e-destaque-no-empreendedorismo.html
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trabalho. Como no caso da UFRJ, que está apostando em caminhos do empreendedorismo 

inovador dentro do campus, o qual, já se enquadra no tema em questão, abre oportunidades 

para os indivíduos que procuram um estilo de vida dos nômades digitais38.  

 

  

                                                

38 https://www.parque.ufrj.br/ecossistema-de-inovacao-caminhos-do-empreendedorismo-inovador-na-ufrj/  

https://www.parque.ufrj.br/ecossistema-de-inovacao-caminhos-do-empreendedorismo-inovador-na-ufrj/
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3. Exploração de campo dos problemas mapeados 

O presente capítulo consiste na identificação dos principais stakeholders envolvidos na 

tendência, analisando o grau de envolvimento e a explicação do papel de cada um dentro da 

situação abordada. Em seguida, é apresentado o Mapa de Empatia, construído com base nos 

resultados das pesquisas qualitativa e quantitativa realizadas. Por fim, é evidenciada a 

exposição do diagrama da Árvore de Problemas, que também se constituiu a partir dos 

resultados coletados nas pesquisas realizadas, com o objetivo de expor as causas e os 

impactos gerados pelo problema.  

  

3.1. Mapa de Stakeholders 

O Mapa de Stakeholders, ilustrado na figura 6, apresenta as principais partes interessadas 

relativas à tendência analisada do Nomadismo Digital, no Rio de Janeiro. Na sequência, são 

detalhados o papel de cada tipo de stakeholder e os seus respectivos graus de envolvimento. 

 

 
Figura 6: Mapa dos Stakeholders  
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Stakeholders Primários: 

 

Nômades Digitais 

Sem moradia fixa e com a possibilidade de exercer suas atividades profissionais 

remotamente, os nômades digitais são os principais stakeholders da tendência. Ao saírem de 

uma rotina engessada, os nômades buscam viver durante um período de tempo em um local 

onde ofereça os recursos e a infraestrutura necessária para adaptarem seu cotidiano, sem 

impactar suas atividades profissionais. 

 

Prefeitura do Rio de Janeiro 

Com o objetivo de tornar a cidade do Rio de Janeiro o primeiro polo de Nômades Digitais da 

América do Sul, a Prefeitura oferece a cidade como uma grande opção para quem busca tal 

estilo de vida, apostando também, na adaptação de uma infraestrutura de qualidade e na 

criação de benefícios para os nômades. Transformando então, a cidade em um destino de 

trabalho e lazer, ideal para a nova realidade. Portanto, a Prefeitura do Rio, pode ser vista 

como um grande stakeholder, acerca da temática de nomadismo digital levantada no relatório.  

 

Empresas de Assistência Médica 

As empresas de assistência médica oferecem aos nômades digitais apoio médico e hospitalar, 

de forma que eles se sintam mais amparados nas cidades nas quais estão residindo. Elas se 

envolvem de forma considerável com o fenômeno do nomadismo digital, considerando que, 

mesmo durante os períodos de viagem, os nômades digitais demandam auxílio médico. Como 

mencionado anteriormente, a empresa americana Safetywing já fornece serviços de 

assistência médica para nômades digitais no Brasil e no mundo. Entretanto, considerando que 

a presença dela no contexto carioca ainda não é hegemônica, é possível afirmar que ainda 

existem diversas oportunidades e soluções para empresas de assistência médica voltadas 

para nômades digitais na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Stakeholders Secundários: 

 

Airbnb  

Ao proporcionar locações por temporada em todo o mundo, o Airbnb retrata um dos principais 

stakeholders da tendência. A empresa oferece opções de baixo e alto custo, operando em 
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mais de 190 países. Além de ser uma plataforma online e gratuita, a qual facilita a relação 

com os nômades digitais, garante segurança e promove opções menos burocráticas no 

momento de escolher a melhor hospedagem. 

  

Espaços de Coworking  

Os espaços de coworking proporcionam um ambiente tranquilo para se trabalhar 

compartilhando o mesmo local com diferentes pessoas, oferecendo diferentes planos de 

utilização dos espaços. Dessa forma, o próprio ambiente criado é capaz de gerar as conexões 

entre os nômades e o senso de comunidade que eles tanto apreciam. A criação desses 

espaços em locais estratégicos da cidade é muito interessante tanto para os nômades como 

para trabalhadores remotos e de empresas locais que buscam fazer conexões e networking 

internacional. Além disso, os espaços de coworking consistem em um local no qual os 

nômades digitais têm certeza de que conseguem trabalhar durante suas viagens.   

 

Stakeholders Terciários: 

Empresas de Turismo  

As empresas de turismo possibilitam que os nômades digitais conheçam, de uma melhor 

forma e com mais informações, os pontos turísticos das cidades. Entretanto, elas não são 

essenciais, uma vez que, sem elas, os nômades continuariam podendo conhecer cidades, 

apenas sendo informados sobre os pontos turísticos pela internet ou por amigos que já 

residiram em tal lugar. Por conta disto, é evidente que as empresas de turismo não têm um 

alto grau de relevância acerca da temática do nomadismo digital, embora facilite o 

conhecimento desses indivíduos da cidade.  

 

Empresas de Aluguel de Bicicleta  

As empresas de aluguel de bicicleta possibilitam um ótimo meio de transporte para os 

nômades digitais, principalmente para os que residem na cidade do Rio de Janeiro, onde 

há uma escassez notável na mobilidade pública. Como mencionado previamente, a 

prefeitura do Rio está com um novo plano de ação para a expansão da malha cicloviária da 

cidade. Atualmente, o uso de bicicletas vem se expandindo consideravelmente e por conta 

disso, fica evidente a sua importância para o dia a dia dos moradores da cidade 

maravilhosa. Entretanto, é importante ressaltar, que as empresas de aluguel não são as 
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únicas opções para o uso desse meio de transporte, mas mesmo assim, continuam sendo 

a maior fonte de aluguel.  

 

3.2. Mapa de Empatia 

O Mapa de Empatia é uma ferramenta que permite conhecer a fundo uma persona através de 

um diagrama que estabelece perguntas e tópicos sobre diferentes áreas de sua vida. Para 

embasar o mapa a seguir, foram utilizadas conclusões das análises e pesquisas realizadas 

sob a perspectiva do principal stakeholder da tendência, os nômades digitais.  

O Mapa de Empatia foi construído a partir da persona Danilo Antonacci, um italiano de 27 

anos que vive como nômade digital. Atuando como programador freelancer e possuindo uma 

personalidade extrovertida, brincalhona e exploradora, Danilo escolheu residir atualmente na 

cidade do Rio de Janeiro.  

 

Figura 7: Mapa de Empatia  
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Legenda do mapa: 

“Pensa e sente?” – “Será que vou conseguir encontrar algum lugar bom para morar?”, “Os 

locais onde pretendo ir têm boa internet?”, “Como eu posso conseguir mais trabalhos?”, “Qual 

vai ser o meu próximo destino?” e “Como eu posso conhecer mais pessoas?”. 

“Vê?” – Grupos no Telegram, Canais no Slack, Informações no site Nomadlist, Fórums no 

Reddit e Blogs especializados. 

“Fala e faz?” – “Conhece pessoas novas”, “Aprende novos idiomas”, “Frequenta espaços de 

coworking” e “Visita bares e restaurantes”. 

“Escuta?” – “Que nômades digitais viajam mais do que trabalham”, “Que o Rio de Janeiro é 

perigoso para estrangeiros”, “Que deve ser difícil ficar longe da família e dos amigos” e “Que 

trabalhar remotamente é desgastante”. 

“Dor” – “Saudades da família”, “Medo da violência da cidade” e “Dificuldades com o idioma”. 

“Necessidades” – “Internet de qualidade”, “Boa infraestrutura nos transportes”, “Assistência 

médica” e “Locais para realizar networking”. 

 

Explicação das anotações no mapa: 

“Pensa e sente?” 

“Será que vou conseguir encontrar algum lugar bom para morar?” –  Segundo Matheus 

de Souza, mentor da nossa pesquisa e nômade digital, uma das maiores preocupações dos 

nômades digitais é encontrar bons lugares para se hospedar. Na maior parte das vezes, essa 

busca ocorre por meio de plataformas de aluguel como o Airbnb. 

“Os locais onde pretendo ir têm boa internet?” – Todos os nômades digitais trabalham 

remotamente graças à internet. Sem ela, o sustento deles é comprometido. Por isso, internet 

de qualidade é uma das principais demandas dos nômades digitais. Inclusive, o mentor da 

pesquisa e nômade digital Matheus de Souza já afirmou em entrevista que isso é uma das 

suas principais preocupações na hora de escolher um novo destino para morar. 

“Como eu posso conseguir mais trabalhos?” – Danilo é um escritor freelancer. Por isso, 

considerando que ele não possui um empregador fixo, acreditamos que a busca por mais 

empregadores é algo que o afeta. 
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“Qual vai ser o meu próximo destino?” – Em entrevista, Matheus de Souza já afirmou que 

a escolha do próximo destino é algo que motiva profundamente o nômade digital. Dessa 

forma, acreditamos que isso influencia os planos e objetivos do Danilo para o futuro. 

“Como eu posso conhecer mais pessoas?” – Na descrição da persona criada para a 

realização do mapa de empatia, determinamos que Danilo é um homem extremamente 

extrovertido e comunicativo. Por isso, consideramos que a socialização é algo que afeta os 

pensamentos e sensações dele. 

“Vê?” 

Grupos no Telegram – Segundo Matheus de Souza, escritor e nômade digital, é comum 

nômades digitais utilizarem grupos no telegram para obter informações a respeito das cidades 

nas quais estão hospedados. Dessa forma, pensamos que é pertinente definir o Danilo como 

um usuário do aplicativo. 

Canais no Slack – Matheus de Souza, autor e nômade digital, afirmou em entrevista que o 

uso de canais no Slack por parte dos nômades digitais é algo recorrente. Por isso, acreditamos 

que é válido o Danilo utilizar o aplicativo. 

Informações no site Nomadlist – De acordo com Matheus de Souza, mentor do grupo e 

nômade digital, o site Nomadlist é um dos mais utilizados pelos nômades digitais para obter 

informações a respeito das cidades nas quais pretendem se hospedar. Por causa disso, 

consideramos pertinente o Danilo ser um usuário da plataforma. 

Fórums no Reddit – Matheus de Souza, nômade digital e mentor do grupo, afirmou que o 

Reddit é uma das redes sociais mais utilizadas pelos nômades digitais. Por isso, pensamos 

que é válido o Danilo frequentar essa rede social. 

Blogs especializados – Na internet, existem diversos blogs especializados voltados para 

nômades digitais. Assim, consideramos que é válido definir o Danilo como leitor desse tipo de 

site. 

“Fala e faz?” 

“Conhece pessoas novas” – Na descrição da persona criada pelo grupo, estabelecemos 

que Danilo é um homem extremamente sociável. Por isso, acreditamos que “conhecer 

pessoas novas” é algo que ele realiza com frequência. 
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“Aprende novos idiomas” – Nômades digitais são pessoas que viajam regularmente. Dessa 

forma, pensamos que Danilo poderia ser definido como um homem que gosta de aprender 

novos idiomas para se comunicar com cada vez mais pessoas. 

“Frequenta espaços de coworking” – Em entrevista, Matheus de Souza, nômade digital e 

mentor da pesquisa, já afirmou que nômades digitais costumam frequentar espaços de 

coworking nas cidades que estão residindo. De acordo com ele, os principais objetivos dessa 

iniciativa são a socialização e realização de networkings. Por isso, consideramos que isso é 

algo que o Danilo poderia fazer. 

“Visita bares e restaurantes” – Na descrição do Danilo, foi definido que ele é uma pessoa 

aventureira e comunicativa. Por causa disso, consideramos válido estabelecer que ele é um 

frequentador dos bares e restaurantes da cidade do Rio de Janeiro. 

“Escuta?” 

“Que nômades digitais viajam mais do que trabalham” – Matheus de Souza, nômade 

digital e mentor da pesquisa, afirmou que a visão de terceiros sobre o estilo de vida da 

tendência tem uma perspectiva pejorativa quanto às atividades profissionais relacionadas às 

viagens e a inconstância de um espaço fixo.  

“Que o Rio de Janeiro é perigoso para estrangeiros” – De acordo com nossos 

entrevistados e nosso mentor, ficou claro a visão que a cidade passa quanto a sua segurança. 

“Que deve ser difícil ficar longe da família e dos amigos” – Um dos impactos negativos 

mais relevantes para quem pensa sobre adaptar a tendência em seu estilo de vida, é o fato 

de conciliar a distância dos familiares e amigos, no qual impacta na decisão de se tornar um 

nômade digital.  

“Que trabalhar remotamente é desgastante” – Segundo a pesquisa quantitativa realizada 

pelo grupo, 55% dos entrevistados afirmaram que “adequação a diferentes fusos horários” é 

um dos principais pontos negativos do nomadismo digital. Dessa forma, é possível afirmar 

que um número considerável de pessoas considera o nomadismo digital uma atividade 

desgastante. 

“Dor” 

“Saudades da família” – De acordo com a pesquisa quantitativa realizada pelo grupo a 

respeito da temática do nomadismo digital, 78,4% dos entrevistados afirmaram que distância 

física de amigos e família é um dos principais pontos negativos do nomadismo digital. Por 
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causa disso, acreditamos que esse problema pode ser enfrentado pela persona criada pelo 

grupo. 

“Medo da violência da cidade” – A violência que cerca o Rio de Janeiro já está no imaginário 

de cariocas e turistas. De acordo com dados do IPEA, a taxa de homicídios por 100 mil 

habitantes no estado do Rio de Janeiro foi de 37,6 39. Dessa forma, consideramos que a 

violência urbana da região é algo que assusta o Danilo.  

“Dificuldades com o idioma” – Segundo dados da British Council, apenas 5% da população 

brasileira sabe se comunicar em inglês 40. Por isso, cremos que o Danilo passa por diversos 

problemas de comunicação na cidade do Rio de Janeiro. 

“Necessidades” 

“Internet de qualidade” – Como já foi mencionado anteriormente, uma boa conexão de 

internet é crucial para o trabalho de um nômade digital. Por causa disso, acreditamos que é 

válido defini-la como uma necessidade do Danilo. 

“Boa infraestrutura nos transportes” – Danilo, assim como qualquer outra pessoa que 

reside no Rio de Janeiro, necessita de uma boa infraestrutura nos transportes para viver e se 

locomover na cidade. 

“Assistência médica” – Assim como qualquer outro ser humano, nômades digitais 

demandam assistência médica. Por isso, decidimos incluir essa questão nas necessidades 

do Danilo. 

“Locais para realizar networking” – Danilo foi definido como uma pessoa comunicativa e 

extrovertida. Por isso, acreditamos que é pertinente ele demandar espaços para realizar seu 

networking. 

 

3.3 Árvore de Problemas  

Este tópico apresenta a Árvore de Problemas, construída a partir dos resultados obtidos das 

pesquisas qualitativa e quantitativa, apresentando suas causas e seus impactos gerados pelo 

problema. 

                                                

39https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_taxa_de_homic%C3%ADdios 

40https://www.mundorh.com.br/apenas-5-da-populacao-brasileira-fala-ingles/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_taxa_de_homic%C3%ADdios
https://www.mundorh.com.br/apenas-5-da-populacao-brasileira-fala-ingles/
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O termo nomadismo digital surgiu na década de 1990 e, desde então, vem se tornando, cada 

vez mais, uma tendência entre profissionais que desejam ter uma flexibilidade maior para 

conhecerem o mundo, sem ter que deixar o trabalho de lado. Segundo levantamento da MBO 

Partners, o número de nômades digitais teve um aumento de 49% de 2019 para 2020, nos 

Estados Unidos41. Com esse crescimento visível, várias cidades do mundo já estão abrigando 

milhares de nômades digitais. A escolha dos destinos é feita com muita cautela e alguns 

requisitos importantes são levados em consideração, como, por exemplo, o custo de vida, 

valor do aluguel e alimentação, a velocidade da internet, além de aspectos como beleza, 

cultura e segurança da cidade. Lugares na Europa como Berlim, Viena, Praga, Zagreb e 

Lisboa, são cidades que vêm atraindo muito os nômades, por conta da infraestrutura, cultura, 

receptividade e modernidade do local42. 

 

Figura 8: Árvore de Problemas  

 

Sintoma/consequência da tendência:   

Os sintomas diretos gerados pelo nomadismo digital são o aumento do uso dos hostels, 

hotéis, AirBnB, empresas que contratam pessoas nessa modalidade e o desenvolvimento da 

                                                

41https://valor.globo.com/carreira/noticia/2021/07/06/nomades-digitais-a-realidade-de-administrar-um-trabalho-de-
qualquer-lugar.ghtml 

42https://www.eurodicas.com.br/melhores-paises-para-nomades-digitais/   

https://valor.globo.com/carreira/noticia/2021/07/06/nomades-digitais-a-realidade-de-administrar-um-trabalho-de-qualquer-lugar.ghtml
https://valor.globo.com/carreira/noticia/2021/07/06/nomades-digitais-a-realidade-de-administrar-um-trabalho-de-qualquer-lugar.ghtml
https://www.eurodicas.com.br/melhores-paises-para-nomades-digitais/
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economia local, todos derivados do estilo de vida dos nômades de estarem constantemente 

viajando e serem turistas que vivem por mais tempo e mais profundamente o lugar que se 

hospedam. O desenvolvimento da economia local gera diversos outros sintomas de nível alto, 

sendo eles: o aumento do turismo, devido às novas infraestruturas e investimentos em 

conjunto com a propaganda indireta; o desenvolvimento de empresas que oferecem suporte 

a estrangeiros, visto que há um grande aumento deles nos locais; vistos de longa duração, 

oferecidos por alguns países especialmente para nômades digitais; e o desenvolvimento 

intercultural por conta da troca constante entre a cultura local e dos viajantes. As empresas 

que contratarem nômades digitais também leva a um sintoma de nível alto, que é o aumento 

dos profissionais na área da tecnologia, pois essa é uma área muito próspera para nômades 

digitais, visto que podem trabalhar remotamente. 

 

Causas da tendência: 

Foram reportadas duas causas raiz ligadas ao problema do nomadismo digital: A possibilidade 

de morar em um país com melhor infraestrutura e o desenvolvimento das tecnologias. Muitas 

pessoas economicamente mais favorecidas têm olhado diferentes possibilidades de moradia, 

não se limitando mais ao estado ou país onde vivem. A partir dessa causa raiz percebemos 

duas causas contribuintes: o incentivo dos países em receber indivíduos de outras 

nacionalidades, geralmente causado pela falta de população economicamente ativa e a falta 

de vontade de ter endereço fixo, que leva à causa raiz da possibilidade do trabalho remoto e 

por fim ao nomadismo digital. O desenvolvimento das tecnologias, facilitando aos nômades 

em diversos âmbitos, desde a criação de novas possibilidades de empregos à própria 

tecnologia de acesso remoto, nossa causa contribuinte, que é tão utilizada pelos nômades 

digitais. Por fim as causas diretas ligadas ao nomadismo digital são a falta de vontade de ter 

um endereço fixo e indivíduos com vontade de conhecer novas culturas, que dessa forma são 

candidatos de primeira ao nomadismo digital.  
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4. Mapeamento das oportunidades no contexto do Rio de Janeiro 

Este capítulo aborda, primeiramente, sobre as possíveis oportunidades de soluções 

encontradas, diante do problema estudado, relacionadas a políticas públicas e a possíveis 

novos negócios empresariais. Em seguida, são analisadas as tendências tecnológicas para 

as soluções propostas, além de uma seleção de startups que apresentam propostas de valor 

alinhadas com as oportunidades identificadas, no presente relatório.  

  

4.1 Oportunidades de soluções relacionadas a políticas públicas 

4.1.1. Melhoria na infraestrutura móvel e cicloviária na cidade do Rio de Janeiro 

As condições de infraestruturas, relativas à mobilidade, é um fator de suma relevância, que 

os nômades levam em consideração ao escolherem o local de destino. Por estarem sempre 

em movimento, é de extrema necessidade o controle de despesas relativas a deslocamentos. 

Dessa forma, acaba sendo desvantajoso para esses indivíduos, o uso contínuo de transportes 

privados, os quais possuem um custo elevado. Portanto, tais profissionais acabam se 

tornando, de certa forma, dependentes do uso de transportes públicos no local em que 

residem.  

Percebe-se, desta forma, que a necessidade de um serviço de qualidade nos transportes 

públicos na cidade do Rio de Janeiro é de extrema importância. A fim de atrair, cada vez mais, 

nômades digitais para a metrópole carioca, a implementação e o comprometimento da cidade 

com a melhoria da sua infraestrutura de mobilidade podem ajudar a tornar a cidade em um 

polo de nomadismo digital mais atraente, não só para esse tipo de visitante, além de prover 

benefícios para os próprios moradores da cidade.  

O município do Rio já possui projetos para aumentar em 35%, até 2029, sua malha cicloviária. 

Atualmente, essa malha conta com cerca de 450 quilômetros e a meta de ampliação 

estabelecida está prevista no Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática (PDS) 

do Rio de Janeiro, lançado em junho, deste ano. A proposta é implantar 123 novos trechos de 

infraestrutura cicloviária no município. Segundo a prefeitura, o edital está em fase de 

conclusão e o início das obras está previsto ainda para o ano de 2021. O objetivo desse plano 

é aumentar consideravelmente o percentual de cariocas que usam bicicleta como meio de 
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transporte principal, que era de 1,02% em 2011, para 4% em 2030, e quadruplicar as viagens 

diárias de bicicleta na cidade43. 

A partir dessa melhoria, a gestão da mobilidade pública na cidade seria otimizada, tendo em 

vista o avanço da popularidade desse meio de transporte, atualmente. Como exemplo 

explícito disso, há o sistema de compartilhamento e aluguel das bicicletas públicas, 

patrocinadas por empresas como o Itaú e a Magazine Luiza, que desenvolveram, de forma 

significativa, a expansão desse tipo de transporte pela cidade.  

Portanto, visando um maior desenvolvimento do polo do nomadismo digital na cidade do Rio 

de Janeiro, a prefeitura poderia pensar em soluções de como apoiar ou subsidiar a criação de 

um cartão de transporte para uso em transportes públicos e na locação de bicicletas pelos 

nômades digitais. A validade do cartão seria pré-determinada com preço fixo para esse tipo 

de visitante, facilitando suas rotinas na cidade e, consequentemente, tornando mais atrativa 

a escolha da cidade do Rio para este propósito. 

 

4.1.2. Eventos para nômades digitais que atuam na área da tecnologia 

Uma outra oportunidade que a prefeitura do Rio de Janeiro poderia pensar, para atrair os 

nômades digitais, é o patrocínio público de eventos relacionados à tecnologia. Alguns 

exemplos seriam promover iniciativas como o Web Summit, e LX Factory, que são, 

respectivamente, uma conferência de tecnologia e um evento cultural europeu famosos, de 

bastante sucesso.  

Em conjunto com as ações tomadas pela Riotur, esses eventos se dividiriam em dois 

formatos: o de curta duração e o de longa duração. Durante a época de baixa temporada, o 

governo patrocinaria eventos turísticos, congressos e encontros direcionados à área da 

tecnologia, sendo promovidos, portanto, “quando se tem menos turistas no núcleo e não 

quando o destino já está lotado de turistas”44. Por outro lado, os eventos de longa duração se 

complementam com os de curta duração para cativar os nômades digitais a estenderem sua 

estadia, ajudando a indústria do turismo local. 

A produção e a repercussão de tais eventos, principalmente os de longa duração, seriam um 

chamariz para os nômades digitais. Os eventos de curta duração relacionados à área de 

                                                

43 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-09/cidade-do-rio-inicia-projeto-de-expansao-de-ciclovias 

44 https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/turismo-e-hotelaria/eventos-turisticos/53139 
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atuação profissional do nômade digital seriam um primeiro contato com a cidade do Rio de 

Janeiro. Portanto, são os eventos de longa duração que os motivariam a ficar mais tempo e, 

assim, aumentar o número desses turistas na cidade, visto que os eventos de curta duração 

são esporádicos e não costumam reter os visitantes por muito tempo. Dessa forma, os eventos 

de longa duração poderiam promover um legado após o evento, de forma a cativar os 

nômades digitais a aumentarem sua estadia e compartilhar suas experiências em plataformas 

para tais profissionais, aumentando a propaganda para esses turistas que são o público-alvo 

do programa.   

Seria interessante a prefeitura do Rio de Janeiro utilizar prédios abandonados em estado de 

degradação repletos de história, e que poderiam ser possíveis locais que ofereçam atividades, 

as quais atraiam os nômades digitais, como, por exemplo, tais eventos culturais. A junção da 

cultura regional dos prédios aliada às inovações vindas desses programas seriam um 

casamento perfeito para evidenciar a cultura e a história do Rio de Janeiro, enquanto sediam 

eventos que mostram futuras tendências e cativam esse tipo de turista a vir novamente para 

o estado ou estender sua visita. Além disso, esses espaços seriam como centros culturais, de 

forma a resgatar a cultura carioca, ressignificando os prédios abandonados pela cidade, que 

seriam muito convidativos, principalmente, para turistas, mas também para os próprios 

moradores do Rio de Janeiro.  

 

4.2 Oportunidades de soluções relacionadas a novos negócios 

4.2.1. Ampliação de espaços de coworking 

A ampliação de espaços de coworking é uma possível oportunidade para os 

empreendimentos que desejam ofertar serviços necessários aos nômades digitais. Estudos 

mostram que os espaços de coworking são ambientes abertos a diversas possibilidades, tais 

como a troca de experiências, informações e serviços, a tutoria, a formação de amizades, 

negócios e networking45. Portanto, esses espaços acabam gerando muitos desses benefícios 

para quem trabalha remotamente, além de aumentar o foco durante o trabalho. De acordo 

com o nômade digital, Matheus de Souza, a presença desses espaços é de extrema 

relevância quando um nômade digital procura o seu próximo destino.  

                                                

45 https://revistas.ufpr.br/atoz/article/view/42337/26968 
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Além disso, a oportunidade acaba incentivando empresas, como foi o caso do Rio Othon 

Palace, esse ano, a abrirem espaços de coworking e atenderem às dores tanto do mercado 

hoteleiro quanto do mercado de trabalho46. A pandemia acelerou a mudança nas empresas e 

o trabalho realizado remotamente ficou ainda mais difundido e aceito pelas organizações. 

Segundo Jorge Chaves, diretor da rede de Hotéis Othon, é esperado que, em um futuro 

próximo, haja, com mais frequência, a situação de famílias viajando, com reservas para 

períodos longos, mantendo suas atividades de trabalho e aproveitando a estrutura deste 

espaço único e de todos os demais serviços do hotel, e, logicamente, aproveitando para curtir 

momentos de lazer. 

Mediante ao exposto, a criação desses espaços pode proporcionar inúmeros encontros e uma 

amplitude no networking dos nômades digitais, uma vez que esses profissionais não possuem 

relações e conexões fixas onde estão vivendo. Além de estimular a criatividade, a 

produtividade e a flexibilidade, tais espaços de trabalho propõem a esses profissionais um 

espaço de segurança e boa estrutura, disponibilizando, por exemplo, o uso de internet (WI-

FI). Dessa forma, com a ampliação desses espaços no Rio de Janeiro, a cidade se tornaria 

mais atrativa para os nômades digitais.  

 

4.2.2. Plano de saúde de curta duração 

Outra possível oportunidade para empresas de seguro saúde é a criação de pacotes de planos 

de saúde de curta duração. O que diferenciaria esse plano de saúde de curta duração dos 

demais oferecidos no mercado é o fato de ele ser feito sob medida para atender às 

necessidades dos nômades digitais. Uma possibilidade seria a comercialização similar a um 

cartão pré-pago e recarregável, no caso de o nômade digital optar por passar mais tempo na 

cidade do Rio de Janeiro. 

Esse tipo de produto não é inédito no mercado. Atualmente, a empresa Safetywing, com sedes 

em San Francisco e Oslo, já realiza esse tipo de serviço em diversos países do mundo, 

inclusive no Brasil. Além dos planos de saúde individuais para os nômades digitais, essa 

empresa também oferece pacotes de planos médicos para empresas que possuam 

funcionários espalhados ao redor do mundo. 

                                                

46https://www.universocoworking.com.br/2021/04/29/rio-othon-palace-abre-espaco-de-coworking-com-vista-para-
o-mar/ 

https://www.universocoworking.com.br/2021/04/29/rio-othon-palace-abre-espaco-de-coworking-com-vista-para-o-mar/
https://www.universocoworking.com.br/2021/04/29/rio-othon-palace-abre-espaco-de-coworking-com-vista-para-o-mar/
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Também é importante ressaltar que, além dos custos médicos, o plano de saúde de curta 

duração também pode oferecer atendimento em outros idiomas. De acordo com um 

levantamento realizado pela British Council, apenas 5% da população brasileira sabe se 

comunicar em inglês47. Ademais, de acordo com o Nomad List, site em que nômades digitais 

avaliam cidades ao redor do globo, o domínio que os brasileiros possuem na língua inglesa é 

extremamente baixo. Portanto, se o suporte linguístico não for oferecido com o produto, 

dificilmente esse plano de saúde de curta duração irá ser bem-sucedido no território carioca. 

Dessa forma, observando que existe uma demanda por esse tipo de serviço por parte dos 

nômades digitais, é possível afirmar que esse modelo de negócio é extremamente promissor 

no contexto do nomadismo digital, na cidade do Rio de Janeiro. Uma prova disso é o fato da 

empresa “Safetywing”, como dito anteriormente, já operar no Brasil, na cidade carioca. 

 

4.3 Análise de tendências tecnológicas para possíveis soluções 

4.3.1. Plataforma digital para os nômades hospedados no Rio de Janeiro 

Uma tecnologia que poderia ser elaborada se refere ao desenvolvimento de uma plataforma 

digital feita para atender às necessidades dos nômades digitais hospedados no Rio de 

Janeiro. Essa plataforma seria multi-idioma, apresentaria os estabelecimentos da cidade que 

participam do programa Rio Digital Nomads, mapearia eventos preparados para receber 

nômades digitais e forneceria recursos para os nômades digitais agirem em situações de 

emergência, como incêndios e furtos. Além disso, essa plataforma indicaria uma lista de 

serviços que os nômades digitais poderiam contratar durante a estadia na cidade, incluindo 

planos de saúde e assistentes pessoais, e forneceria um canal de comunicação interno em 

que os nômades digitais poderiam conversar e realizar networkings. 

Um ponto importante a ser mencionado é que, quando chegam em uma nova cidade, os 

nômades digitais já utilizam plataformas online para se comunicar com outros nômades 

digitais. Em uma conversa com o grupo, o escritor e nômade digital Matheus de Souza afirmou 

que os nômades digitais costumam utilizar a plataforma Meetup para encontrar e conversar 

com outros nômades digitais que estão hospedados na mesma cidade48. Além disso, ele 

relatou que os nômades procuram informações a respeito das cidades nas quais estão 

hospedados em aplicativos como o Slack, o Reddit e o Telegram. Entretanto, é válido ressaltar 

                                                

47https://www.mundorh.com.br/apenas-5-da-populacao-brasileira-fala-ingles/ 

48https://www.meetup.com/pt-BR/ 

https://www.mundorh.com.br/apenas-5-da-populacao-brasileira-fala-ingles/
https://www.meetup.com/pt-BR/
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que nenhum dos aplicativos mencionados anteriormente oferece as mesmas funcionalidades 

que a plataforma digital proposta pelo grupo. Inclusive, cidades consideradas polos de 

nomadismo digital, como Lisboa e Bangkok, não possuem esse tipo de serviço para os 

nômades digitais hospedados nelas. 

Dessa forma, considerando que os nômades digitais fazem uso de diversas plataformas para 

se informar e se comunicarem nas cidades nas quais estão hospedados, é possível afirmar 

que o desenvolvimento de uma plataforma digital única que agrupe todas as necessidades 

demandadas pelos nômades digitais no Rio de Janeiro é ideia extremamente útil e pertinente. 

Inclusive, o fato da plataforma digital proposta também apresentar informações referentes à 

situações de emergência se mostra como uma forma de demonstrar amparo e preparo por 

parte da cidade do Rio de Janeiro em relação ao acolhimento dos nômades digitais. 

 

4.3.2. Criação de uma plataforma de recrutamento para nômades digitais  

Outra tecnologia que poderia ser criada para estimular a escolha do Rio de Janeiro por 

nômades digitais é o desenvolvimento de uma rede social que realize conexões entre 

empreendedores cariocas, que procuram contratar profissionais autônomos, e nômades 

digitais, que realizam trabalhos como freelancer. A rede social ofereceria serviços por meio 

de um modelo de marketplace com oferta e busca de oportunidades temporárias.  

É importante destacar que essa plataforma não seria voltada essencialmente aos nômades 

digitais hospedados na cidade do Rio de Janeiro, mas sim para atender as necessidades dos 

empreendedores cariocas. Isso se deve ao fato de grande parte dos nômades digitais não 

residirem na mesma cidade que os seus empregadores. Por isso, considerando que essa 

plataforma tem como objetivo atrair nômades digitais de todas as partes do mundo, ela estaria 

disponível para cadastro e uso em qualquer lugar do mundo. 

Outro ponto importante a ser destacado é que já existem plataformas no mercado que 

realizam a ligação entre trabalhadores freelancer e pessoas que buscam prestadores de 

serviço terceirizados. Em uma conversa com o grupo, o escritor e nômade digital Matheus de 

Souza afirmou que os sites mais utilizados pelos nômades para buscar trabalhos são o 

GetNinjas, o Fiverr e o 99fFeelas. Assim, considerando a demanda do mercado, é plausível 

inferir que a criação de uma rede social nesse modelo é uma proposta extremamente 

promissora. 
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Portanto, analisando os benefícios gerados para a cidade e observando a relevância do tema 

para a área profissional, é possível afirmar que o desenvolvimento de uma rede social voltada 

para empreendedores cariocas contratarem nômades digitais para realizar serviços é uma 

tecnologia extremamente válida e útil a no que diz respeito ao contexto do nomadismo digital 

na cidade do Rio de Janeiro. 

 

4.4 Mapeamentos de startups que ofertam soluções  

A partir da realização de pesquisas referentes às oportunidades de soluções no Rio de 

Janeiro, acerca da temática do nomadismo digital, foi desenvolvida uma tabela que evidencia 

quatro startups identificadas pelo grupo que ofertam propostas de valor alinhadas às 

oportunidades vislumbradas, neste relatório. Dessa forma foi feita uma análise dessas quatro 

iniciativas, a partir da temática em questão, evidenciando como elas ajudarão na atração de 

nômades digitais no RJ, tornando a cidade mais movimentada por esses profissionais, se 

configurando como um grande polo, e referência para nômades digitais. 

 

Oportunidade 

de negócio: 

Nome 

startup: 
Logomarca: Resumo negócio: 

País de 

Origem: 

Melhoria na 

infraestrutura 

móvel e 

cicloviária na 

cidade do 

Rio de 

Janeiro 

Tembici 

 

O negócio aposta na mobilidade sustentável nas cidades. Dessa 

forma, a Tembici atua na utilização de tecnologia para 

micromobilidade, criando soluções para inspirar uma revolução 

do espaço urbano, a partir do aluguel de bicicletas. A startup 

conta com parcerias públicas e privadas para que seu negócio 

se concretize. Um exemplo do sucesso de tal iniciativa são as 

bicicletas do Itaú, que podem ser alugadas a qualquer momento, 

pagando um valor que corresponde ao pacote que o indivíduo 

pode optar para realizar um passeio na cidade. Tendo em vista 

a oportunidade vislumbrada, no relatório, que consiste na 

"Melhoria na infraestrutura móvel e cicloviária na cidade do Rio 

de Janeiro" a qual relata a temática de bicicletas compartilhadas, 

a partir de aluguéis, é possível notar a sua relação com o 

negócio em questão, uma vez que a startup desenvolveu tal 

iniciativas de bicicletas compartilhadas, e assim ajudaria na 

questão da mobilidade que os nômades digitais enfrentam, por 

ainda ser escassa, na cidade do Rio de Janeiro. 

Brasil 
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Atividades 

Relacionadas 

ao Turismo 

para 

Nômades 

Digitais 

Smart 

Tour 

Brasil 

 

A startup oferta seu negócio baseado no oferecimento de rotas 

turísticas inteligentes, vistas como uma tendência global no 

setor. A Smart Tour Brasil foca na tecnologia, baseada na (IoT), 

dentro do setor de turismo, uma vez que o usuário recebe em 

tempo real conteúdos informativos via bluetooth ao passar em 

determinadas regiões, oferecendo uma experiência muito mais 

interativa e imersiva ao turista. Dessa forma, a proposta é que 

tais conteúdos sejam enviados em um raio de até 70 metros e, 

assim, os viajantes que possuem smartphones podem receber 

via bluetooth, conteúdos sobre determinado local, sem a 

necessidade de realizar buscas na internet. Tendo em vista a 

oportunidade vislumbrada que se relaciona ao turismo, no 

decorrer do relatório, tal startup oferece um negócio que os 

nômades digitais podem usufruir a fim de ter uma experiência 

mais imersiva na cidade, durante o tempo em que eles 

estiverem hospedados no local. 

Brasil 

 

  

 

Ampliação de 

espaços de 

coworking 

BoxOffice 

 

Ele aposta em uma criação de espaços privativos, seguros e 

totalmente equipados para que os colaboradores de 

organizações usem com total liberdade onde e quando 

quiserem. Portanto, a startup desenvolveu tais espaços 

privativos presentes em shoppings, cafeterias, edifícios 

comerciais, coworkings, hotéis, universidades e outros, no qual 

podem funcionar como ambientes de coworking, a partir de 

reservas que são realizadas dentro do aplicativo da startup. 

Basta entrar no site ou no aplicativo para verificar o Box Office 

mais próximo à localização do colaborador. Portanto, tendo em 

vista a oportunidade vislumbrada, neste relatório, que consiste 

na "Ampliação de espaços de coworking" a iniciativa de tal 

startup é extremamente condizente a tal oportunidade, uma vez 

que a partir de seu negócio de criação de espaços de 

coworking, é possível expandi-lo, correspondendo, portanto, a 

oportunidade observada. 

Brasil 
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Plano de 

saúde de 

curta 

duração 

Safety 

Wing 

 

O negócio consiste no desenvolvimento de seguros de saúde. O 

"Seguro Nomad", que corresponde a um seguro de viagens e 

incidentes médicos criado especificamente para nômades 

digitais. Tal seguro pode ser comprado no exterior, cobre visitas 

domiciliares e funciona como uma assinatura mensal. Além dele, 

há o seguro de "Saúde Remota", que foi totalmente 

desenvolvido para equipes e empresários remotos. A startup 

também pretende lançar outros dois produtos ao longo de 2021: 

o "Médico Remoto", o qual possibilita uma consulta com um 

médico, em domicílio, de qualquer lugar do mundo, 

independentemente da localização do indivíduo,  e um plano 

"Pensão Remota", de poupança-reforma que inclui licenças 

sabáticas para que a pessoa possa desfrutar um pouco do que 

está no auge da sua saúde. Dessa forma, analisando a 

oportunidade observada, neste relatório, "Plano de saúde de 

curta duração", a iniciativa dessa startup se relaciona bastante 

com a oportunidade identificada, dado que ela oferece seguros 

de saúde aos nômades digitais, podendo ser flexíveis de acordo 

com a demanda e especificidade de cada nômade. 

Estados 

Unidos 

 

 

 

 


