
Atlas: Aplicativo Móvel Pronto para Negócios

Componente central para a Iniciativa de Preparação para Negócios

Nos últimos 3 anos, o Centro Global de Preparação para Desastres (GDPC: Global Disaster Preparedness Center) da Federação Internacional 
das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ) 
desenvolveu e lançou uma aplicação móvel engajada e escalável, Atlas: Pronto para Negócios, objetivando aumentar a capacidade de
preparação e resposta às pequenas empresas. As pequenas empresas desempenham um papel fundamental nas comunidades e nos 
mercados globais, contribuindo para o emprego e as cadeias de fornecimento. Elas são fundamentais para estimular e restaurar a atividade 
econômica ao nível comunitário, na esteira de desastres. 

Embora muitas empresas de pequeno porte estejam intuitivamente conscientes da importância de estarem preparadas para como um 
desastre pode afetar suas operações, estudos mostraram que, em sua grande maioria não se planeja ativamente o futuro. Isto é devido ao 
custo �nanceiro elevado e falta de orientação prática e muitas vezes pode causar di�culdades, não só para o negócio, mas também as
comunidades vizinhas.
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Download it at: preparecenter.org/atlasapp

Uma abordagem inovadora de preparação de pequena empresa

Atlas: Pronto para Negócios está disponível em 7 línguas - árabe, inglês, francês, indonésio, espanhol,
suaíli e vietnamita - com mais idiomas atualmente em desenvolvimento.

Apoiado por:

O Atlas reduz essas barreiras, sendo uma ferramenta acessível e 
gratuita para as empresas locais, ajudando-as em todas as etapas 
do caminho. Criado especi�camente para ajudar pequenas 
empresas, proprietários ou administradores de empresas a 
aprenderem a melhorar sua preparação no seu próprio ritmo, 
concluindo tarefas sozinhos ou ao lado de seus funcionários, e 
são instruídos a examinar sua disponibilidade operacional, redes 
e relacionamentos, liderança e cultura, prontidão para mudanças 
e capacidade de ajudar o seu pessoal no trabalho Baseado no 
progresso do usuário nos quatro níveis do APP e em suas 
respostas a questões de preparação, o Atlas gera habilmente um 
“Plano de Crise e Recuperação” compartilhável, que pode ser 
utilizado não só durante os desastres, mas também para 
exercitar a prontidão e educar a equipe.

O aplicativo móvel utiliza funcionalidades interativas, incluindo 
interação com o Atlas, que estimula o usuário a avaliar seu nível 
de preparação, testar seu progresso e guia o usuário na jornada 
única em direção à resiliência. Este caminho único é possível 
devido ao sistema de gestão de conteúdo do Atlas, que pode ser 
adaptado para mostrar conteúdo da localização especí�ca do 
usuário, ser traduzido para ilimitadas línguas e dialetos locais e 
ser modi�cado para incluir conteúdo de setores 
especí�cos para melhor auxiliar negócios e mantê-los engajados 
ao longo do caminho.

“Logo no início �cou claro que [o Atlas] era sobre recuperação de desastres 
e resiliência nos negócios, para garantir que você esteja preparado.” 

pequeno empresário, Nova Zelândia

Como parte da rede global da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, o Centro Global de Preparação para Desastres (GDPC) 
é um centro de recursos que promove a inovação na preparação para desastres e apoia o compartilhamento de conhecimento e 
aprendizado entre praticantes da preparação para desastres de todo o mundo. Um aspecto chave do trabalho do GDPC é a 
promoção de abordagens inovadoras sobre preparação para desastres, assim como o uso criativo da tecnologia. Através da Iniciativa 
de Preparação para Negócios, as sociedades nacionais e organizações parceiras da Federação Internacional das Sociedades da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho e podem oferecer o Atlas:


