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Um think tank é um espaço para pensar problemas, discu�r ideias e vislumbrar

oportunidades. Neste sen�do, imaginamos o quanto seria interessante colocar

nossos alunos para inves�gar questões da sua comunidade, buscar conexões

com profissionais de referência em diversos temas e debater sobre

possibilidades de melhorias e soluções para o Rio de Janeiro. Foi a par�r desse

propósito que nasceu o ThinkTank – Caminhos para o Rio, como um grupo de

pensadores formado por alunos de graduação do curso de Administração da

PUC-Rio. O obje�vo dessa inicia�va é produzir conhecimento para o

ecossistema empreendedor e de inovação do nosso estado. A cada semestre,

novas agendas de oportunidades serão produzidas considerando temas

relevantes para as cidades, geradas a par�r de um trabalho colabora�vo entre

alunos e convidados externos.

Criamos, assim, um ambiente para explorar problemas mul�disciplinares e

complexos, os quais irão desafiar nossos alunos, além de possibilitar a criação

de um significado é�co por estarem proporcionando melhorias para a

cole�vidade. Esperamos, dessa forma, contribuir para o engajamento social

e para o crescimento dos nossos alunos bem como para o desenvolvimento e

transformação da economia fluminense.

Aprendizagem com engajamento social

Prof. Leonardo Lima Gomes
Diretor do IAG PUC-Rio

O ThinkTank – Caminhos para o Rio é um 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. Ao final de cada ciclo, agendas de 

oportunidades são elaboradas, a par�r de um trabalho colabora�vo que consolida visões das esferas 

acadêmica, pública e privada para endereçar ideias que contribuam para o desenvolvimento e 

transformação da economia fluminense.
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aProf . Sandra Regina da Rocha-Pinto
Coordenadora da Graduação do IAG PUC-Rio

A formação empreendedora é essencial na preparação do profissional da

atualidade. Lidar com os atuais desafios complexos globais requer o

pensamento crí�co sobre os problemas do mundo e, mais do que isso, a busca

por oportunidades de soluções em um processo permanente de construção 

cole�va. O desenvolvimento destas competências é necessário para aqueles

que têm a intenção de liderar projetos e empreendimentos que irão gerar

transformações. É sob esse perspec�va que, na PUC-Rio, trabalhamos na

formação dos nossos alunos de Administração, oferecendo aos profissionais

do futuro a oportunidade de potencializar suas próprias habilidades para

desenvolver suas inicia�vas pessoais e profissionais.

Por intermédio de disciplinas com base na aprendizagem por projetos, o

ThinkTank – Caminhos para o Rio foi criado para oferecer um laboratório em

que nossos estudantes tenham contato com problemas reais do Rio de Janeiro

e vivenciem as prá�cas empreendedoras. Desafiamos, desta forma, nossos

alunos a produzir, em cada ciclo semestral, agendas de oportunidades sobre

diversos temas conectados com a nossa cidade/estado. Ao final, todo o estudo

e conhecimento gerados estarão livremente disponíveis em um hot site.

Prof. Francis Berenger
Supervisor das disciplinas Práticas em Empreendedorismo do IAG PUC-Rio

Cultura ............................................................................................. 8
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Temas de estudo

Buscando melhorias para o Rio

Transformações para o Rio

Pensando o Rio no futuro

A aprendizagem significa�va e o desenvolvimento de competências da

contemporaneidade são pilares que norteiam o projeto pedagógico

no curso de Administração da PUC-Rio. A par�r de disciplinas, como as

Integradoras de Prá�cas em Empreendedorismo e em Administração,

promovemos a formação ambidestra de futuros profissionais com a 

capacidade de atuar nos campos de consultoria, gestão de empresas e 

empreendedorismo.

Neste contexto, a prá�ca é um componente essencial, sendo o

ThinkTank - Caminhos para o Rio um espaço em que nossos alunos terão

contato com temas socialmente relevantes, como Cultura, ESG, Nomadismo

Digital, Óleo e Gás, Empreendedorismo de Impacto Social, Economia 

Circular, Economia Prateada e Energia. É neste campo em que 

experimentações diversas habilitarão o desenvolvimento de  administradores 

que atuem como agentes de transformação do mundo.
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Cultura

Oportunidade 1: 
Engajamento da população, dando voz às pessoas e buscando

perpetuar a iden�dade cultural da cidade
Primeiros caminhos:

Iden�ficar canais adequados para a par�cipação popular.

Oportunidade 2:
Melhoria da capacitação de produtores culturais e ar�stas

Primeiros caminhos:
Mapear as melhores formas de treinamento para as partes interessadas.

Oportunidade 3:
Uso de tecnologia emergente para inventariar patrimônios culturais

Primeiros caminhos:
Pesquisar tecnologias com base em Internet das Coisas (IoT) para avaliar possíveis soluções.

Agenda de Oportunidades

 9
CulturaaRelatório Executivo ThinkTank Caminhos para o Rio • 1  edição • 2021.2

O estudo de oportunidades para este tema está disponível em www.thinktank-iag.org

Os empreendimentos culturais, dentro da 

indústria cria�va, representam 3,8% do PIB 

do Rio de Janeiro, que equivalem a R$ 24,8 

bilhões de reais, tornando o estado o 2º 

maior em termos de representação no 

setor. 

A cultura é fonte de emprego para cerca de 

11% da população a�va da cidade do Rio, 

impactando significa�vamente no 

panorama econômico local.

Apesar de a cidade do Rio de Janeiro ser 

uma das principais capitais culturais do 

mundo e a que mais recebe turistas no país, 

somos apenas a 15ª capital que mais 

investe em cultura por habitante. Este fato 

evidencia que os inves�mentos do setor 

público na cultura são insuficientes. Esta 

situação também gera oportunidades para 

a inicia�va privada ampliar sua atuação 

neste setor, contribuindo para o aumento 

da empregabilidade no município.
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Energia

Oportunidade 1:
Criação de uma cidade de carbono neutro

Primeiros Caminhos:
Criar fóruns de discussão para pensar como o setor público pode suportar esta inicia�va.

Oportunidade 2:
Incen�vos para a u�lização de veículos elétricos

Primeiros Caminhos:
Criar encontros entre os setores público e privado para pensar conjuntamente 

esta inicia�va no estado do  Rio de Janeiro.

Oportunidade 3:
Criação de um hub de inovação para novos empreendimentos no setor de energia

Primeiros Caminhos:
Iden�ficar os �pos de apoio que tais empreendimentos necessitam

para que se estruturem solidamente.

Agenda de Oportunidades

 11
EnergiaaRelatório Executivo ThinkTank Caminhos para o Rio • 1  edição • 2021.2

No Brasil, as hidrelétricas geram cerca de 60% 

da energia produzida. Depender apenas de 

uma única fonte energé�ca acarreta riscos, 

visto que falhas no sistema podem gerar 

apagões. Além disso, problemas sazonais 

relacionados à es�agem podem impactar no 

atendimento à demanda do mercado.

Sob a ó�ca do consumo consciente de 

energia, o estado do Rio de Janeiro não 

apresenta ainda polí�cas com este obje�vo. 

Percebe-se, então, a necessidade da 

elaboração de planos para evitar 

desperdícios, o que ocasionaria a diminuição 

dos gastos e geraria oportunidades para 

redução no preço final da energia para os 

consumidores domés�co e empresarial.

Projetos como o Programa Rio Capital da 

Energia têm o obje�vo de consolidar o estado 

do Rio de Janeiro como referência em 

segurança no abastecimento nacional, além 

de tornar o município protagonista na 

transição energé�ca do Brasil para uma 

matriz mais diversificada.

Buscando melhorias para o Rio

O estudo de oportunidades para este tema está disponível em www.thinktank-iag.org
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Buscando melhorias para o Rio

Óleo e Gás

 13
Óleo e Gás

Agenda de Oportunidades

aRelatório Executivo ThinkTank Caminhos para o Rio • 1  edição • 2021.2

 A indústria mundial de Óleo e Gás tem 

adotado estratégias para o desafio da 

migração de seu por�ólio de produtos com 

base em combus�veis fósseis para aqueles 

que geram menor impacto ambiental. Esta 

transição impactará a economia do Rio de 

Janeiro, considerando que cerca de 80% do 

petróleo e de 63% do gás natural do país 

são produzidos por uma cadeia de 

empresas locais que empregam grande 

número de profissionais.

Como consequência dessa transição, o 

setor energé�co baseado em energias 

limpas exigirá novas qualificações 

profissionais, de forma que esforços 

educacionais serão necessários para que a 

força de trabalho do Rio de Janeiro 

desenvolva competência adequada para 

aproveitar esta oportunidade. Vale destacar 

que, até 2030, serão realizados, ao redor do 

mundo, inves�mentos que irão gerar cerca 

de 29,5 milhões de empregos no setor de 

energias renováveis, o que acarretará um 

aumento significa�vo de oportunidades de 

emprego nas muitas empresas sediadas no 

estado.

O estudo de oportunidades para este tema está disponível em www.thinktank-iag.org

Oportunidade 1:
Criação de arranjos industriais para maior intercâmbio entre empresas de serviços

em energias renováveis e as empresas de O&G em transição
Primeiros caminhos:

Avaliar as energias renováveis mais adequadas para a região e
sensibilizar inves�dores para este �po de empreendimento.

Oportunidade 2:
Adequação da infraestrutura (hotelaria, segurança, TI) do estado para abrigar

novas empresas que se estabelecerão no Rio de Janeiro
Primeiros caminhos:

Iden�ficar possíveis PPPs para suprir esta demanda estrutural.

Oportunidade 3:
Aumento da capacitação de mão de obra demandada por novas a�vidades

relacionadas à indústria de energias renováveis
Primeiros caminhos:

Buscar parceiras entre as empresas de O&G e ins�tuições fluminenses de ensino superior
para desenvolver programas de recapacitação em energias renováveis.
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Economia Circular

Oportunidade 1:
Incen�vo por parte das empresas para que seus consumidores se mo�vem

a par�cipar da circularidade dos produtos
Primeiros caminhos:

Pensar programas de sensibilização para que os consumidores
entendam seu papel na cadeia de valor da economia circular.

 
Oportunidade 2:

Discussão de polí�cas públicas para jus�ça ambiental - coleta sele�va, transformação de matéria 
orgânica em adubo e distribuição de alimentos de descarte a população em vulnerabilidade

Primeiros caminhos:
Elaborar planos de conscien�zação sobre a importância das a�tudes individuais 

e de jus�ça ambiental, buscar incen�vos governamentais para empresas do
setor de alimentos, a fim de repensarem a distribuição dos produtos e sugerir

a expansão da ação da Comlurb para métodos de coleta sele�va.

Oportunidade 3:
Repensar da efe�vidade da educação ambiental no âmbito escolar

Primeiros caminhos:
Promover debates no meio educacional e sugerir adequações curriculares para promover

a aprendizagem dos alunos diante das novas responsabilidades ambientais.

Agenda de Oportunidades
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A Economia Circular tem como base o 

compromisso das empresas em estruturarem 

seus processos produ�vos, responsabilizando-

se por reu�lizar, reciclar e reduzir o seu próprio 

descarte. Este modelo gera significa�vos 

bene�cios para toda a sociedade, ao possibilitar 

reverter danos ambientais, como o 

aquecimento global e a poluição, e a diminuição 

do volume de lixo produzido globalmente.

A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira a 

atender à Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos, 

o que ajuda na geração de novos empregos. 

Diversos setores se beneficiarão desta 

a�vidade, possibilitando o surgimento de mais 

empresas ligadas à revitalização da cidade. No 

âmbito estadual, diversos debates estão 

ocorrendo sobre modelos circulares de 

produção. Recentemente, foi implementado o 

projeto CirculAção, da Secretaria do Ambiente 

Sustentabilidade, que busca impulsionar ações 

que promovam o equilíbrio ambiental a par�r 

do uso sustentável dos recursos naturais e dos 

materiais.

O estudo de oportunidades para este tema está disponível em www.thinktank-iag.org 
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Economia Prateada
A economia prateada é um fenômeno 

que advém do aumento da expecta�va de 

vida associado à queda da taxa de 

natalidade  - uma tendência que já 

movimenta cerca de US$ 7 trilhões por 

ano na economia mundial. O Brasil 

representa a quinta maior população 

idosa do mundo, que é responsável por 

20% do consumo no país.

Cerca de 85% do PIB estadual no Rio de 

Janeiro é proveniente do setor de 

serviços, que pode ser economicamente 

alavancado pela Economia Prateada, 

considerando-se os 22% dos cariocas que 

fazem parte da população 60+. Muitos 

desses consumidores não se sentem 

atendidos com a atual oferta de produtos 

e serviços. Nesta circunstância, há uma 

grande oportunidade de inves�mentos 

para a economia fluminense, em 

empreendimentos e novos negócios a 

par�r desta inclusão geracional.

Oportunidade 1:
Incen�vo à convivência intergeracional nas escolas

Primeiros caminhos:
 Desenvolver projeto de educação voltado para a temá�ca da longevidade e do idadismo,

promover encontros com pessoas 60+ nas salas de aulas, com o intuito de
trazer a questão do envelhecimento e para o projeto de vida dos alunos.

Oportunidade 2:
Es�mulo do life long learning para o público maduro

Primeiros caminhos:
Promover debates para que as ins�tuições de ensino sejam mais recep�vas ao público 60+,

avaliar polí�cas de cotas e descontos para o público maduro em universidades.

Oportunidade 3:
Promoção de aprendizagem tecnológica ao público 60+

Primeiros caminhos:
Mapear e es�mular a criação de cursos intergeracionais de capacitação tecnológica.

Agenda de Oportunidades

Economia Prateada

Transformações para o Rio
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O estudo de oportunidades para este tema está disponível em www.thinktank-iag.org 
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Empreendedorismo de Impacto Social

Transformações para o Rio

Empreendedorismo
de Impacto Social

Oportunidade 1:
Aumento dos incen�vos públicos estaduais e municipais para os negócios de impacto social

Primeiros Caminhos:
Debater polí�cas públicas orientadas à criação de editais de

fomento para o empreendedorismo social.

Oportunidade 2:
Desenvolvimento de educação empreendedora para jovens de todas as classes

Primeiros Caminhos:
Incen�var projetos de formação empreendedora para adolescentes e em comunidades carentes.

Oportunidade 3:
Criação de polí�cas de incen�vo fiscal para beneficiar empreendimentos de impacto social

Primeiros Caminhos:
Debater mudanças na legislação para que corporações estabelecidas obtenham

incen�vos fiscais ao apoiar empreendimentos de impacto social.

Agenda de Oportunidades
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O Empreendedorismo de Impacto Social 

suporta negócios capazes de endereçar 

soluções para problemas sociais que

afligem, principalmente, a população das 

grandes cidades. Figurando entre as dez 

metrópoles mais desiguais do planeta,

o Rio de Janeiro sofre com disparidades 

sociais há décadas, em diversos setores: 

habitação, saneamento básico, educação, 

atendimento hospitalar e violência urbana. 

Os negócios de impacto social surgem como 

alterna�vas para fornecer respostas 

inovadoras para a população mais carente e 

vulnerável.

Para que tais empreendimentos possam 

colaborar na transformação da realidade da 

população, faz-se necessário exis�r um 

ambiente empreendedor robusto, dinâmico 

e a�vo. Neste sen�do, é fundamental que o 

setor público, assim como, ins�tuições de 

ensino, empresas privadas e organizações da 

sociedade civil, apoiem esse ecossistema. 

Inicia�vas como a criação de incubadoras de 

empresas e aceleradoras, mentorias e 

capacitações estão entre possíveis ações 

posi�vas para suportar empreendedores no 

desenvolvimento de negócios de alto 

impacto.

O estudo de oportunidades para este tema está disponível em www.thinktank-iag.org 
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ESG (Enviromental, Social and Governance)

Transformações para o Rio

ESG
(Enviromental, Social and Governance)

Oportunidade 1:
Criação de um fórum mul�disciplinar para debater questões urbanas

Primeiros caminhos:
Mapear e reunir grandes empresas, startups, representantes do governo, pesquisadores, 

especialistas e representantes das comunidades locais em um único hub com o obje�vo de 
aprofundar estudos de problemas e soluções nestes setores.

Oportunidade 2:
Mapeamento de tecnologias para suportar soluções na área de

saneamento e infraestrutura em áreas de baixa renda
Primeiros caminhos:

Aprofundar e ampliar o conhecimento acerca de tecnologias emergentes,
a fim de compreender possíveis bene�cios para a sociedade do Rio de Janeiro.

Oportunidade 3:
Aumento de empresas de saneamento e infraestrutura em áreas de baixa renda

Primeiros caminhos:
Debater parcerias entre bancos, grandes e pequenas empresas com o obje�vo de criar linhas de 

crédito diferenciadas para empreendedores, de forma a atrair o interesse de inves�dores.

Agenda de Oportunidades
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ESG (Environmental, Social and Governance) 

se refere a prá�cas ambientais, sociais e de 

governança adotadas por empresas 

orientadas à gestão sustentável de seus 

negócios. A adoção destas prá�cas permite 

que as organizações encontrem meios de 

reduzir os impactos ao meio ambiente, 

agregar transformações posi�vas à sociedade 

e aprimorar processos de administração. 

Além disso, a maturidade do ESG nas 

empresas tem sido usada como critério para 

inves�mentos.

Predominantemente, falta às organizações 

uma consciência socioambiental, o que 

ocasiona, por vezes, uma relação conflituosa 

com a sociedade, como acontece em nosso 

estado. No entanto, percebe-se um 

crescimento no total de empresas que vêm 

implementando as prá�cas de ESG, 

proporcionando, desta forma, bene�cios para 

a comunidade fluminense. Com a expansão 

da adoção do ESG, as ações corpora�vas 

tendem a afetar de forma posi�va as partes 

interessadas de diversos setores econômicos.

O estudo de oportunidades para este tema está disponível em www.thinktank-iag.org 
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Nomadismo Digital

Pensando o Rio no Futuro

Nomadismo Digital

Oportunidade 1:

Necessidade da diversificação de opções de hospedagem para os nômades digitais

Primeiros caminhos:

Pesquisar as demandas específicas dos nômades digitais com relação à estadia.

Oportunidade 2:

Busca de pertencimento a comunidades de nômades digitais no Rio de Janeiro

Primeiros caminhos:

Criar espaços �sicos e virtuais para conexões entre os nômades digitais da localidade.

Oportunidade 3:

Demanda de serviços nas áreas de seguro saúde e de equipamentos dos nômades digitais

Primeiros caminhos:

Incen�var as empresas do setor a pensarem em produtos que atendam às demandas

dos nômades digitais, como contratos de curto prazo.

Agenda de Oportunidades
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O nomadismo digital é uma tendência 

emergente catalisada pelo avanço da 

tecnologia da informação e pelas facilidades 

de acessar e compar�lhar dados em qualquer 

lugar. Os profissionais que adotam este 

modelo são conhecidos como nômades 

digitais, pois viajam pelo mundo, ou por seu 

próprio país, sem abdicar de suas carreiras, 

uma vez que seus trabalhos podem ser 

realizados de forma remota.

Recentemente, o Rio de Janeiro se tornou o 

primeiro polo de Nômades Digitais da 

América do Sul  - inicia�va da Prefeitura e da 

Riotur. Este modelo de turismo considera que 

visitantes passem mais tempo na cidade e se 

tornem “moradores temporários”, criando 

inéditas oportunidades empreendedoras, 

atraindo mais profissionais e movimentando à 

economia local.

Outra peculiaridade desta tendência é a 

diversidade de pessoas de fora da cidade em 

circulação. Com novos moradores ocasionais 

e internacionais, será possível observar uma 

dinâmica intercultural interessante e informal, 

na qual os cariocas poderão, portanto, 

conhecer mais sobre outras culturas.

O estudo de oportunidades para este tema está disponível em www.thinktank-iag.org 
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Empreendedorismo de Impacto Social
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ESG (Enviromental, Social and Governance)
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Leonardo Robinson, Pedro Lucena.
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Buscando melhorias para o Rio

Energia
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Pensando o Rio no Futuro

Óleo e Gás
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Cultura

Anna Beatriz Ribeiro, Eduardo Young, Lucca Dallari,

Manoela Koury, Rafaela Lopes, Rebecca Silipigni.

 24  25
Pensadores
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abaiocchi@puc-rio.br

Prof. Rafael Cuba
Doutor em Administração de Empresas.

cubamancebo@puc-rio.br

aProf . Maria Isabel Guimarães
Doutora em Administração de Empresas.

belguimaraes@puc-rio.br

Prof. Daniel Kamlot
Doutor em Administração de Empresas 
e Graduado em Engenharia de Computação.

danielkamlot@puc-rio.br

Prof. Francis Berenger
Mestre em Administração de Empresas
e Graduado em Engenharia Elétrica e Psicologia.

berenger@puc-rio.br
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