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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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Colocar em prá�ca o conhecimento adquirido ao longo das jornadas de 

ensino e aprendizagem da PUC-Rio é a melhor forma de desenvolver o 

pensamento crí�co, tão necessário para os futuros profissionais de nossa 

sociedade. A prá�ca se baseia em verbos que nos transformam em agentes 

de mudança. Inves�gar, debater, refle�r e propor conceitos e ideias para 

endereçar os principais problemas e oportunidades iden�ficados. Inovar, 

vivenciar e empreender fazem parte da construção de um futuro melhor 

para o Estado do Rio de Janeiro.

Vivemos em um mundo composto por realidades sociais dis�ntas, que se 

apresentam como uma oportunidade a ser mais bem conhecida, e tenho 

certeza que os trabalhos propostos no âmbito desta edição poderão servir 

não somente como um estudo de caso, mas como uma oportunidade de 

transformação de nossa sociedade.

Como transformar o Turismo em nosso Estado?  Como impactar 

posi�vamente empreendimento de ruas e comunidades? Como promover 

um sistema financeiro mais inclusivo e transformador de realidades sociais e 

econômicas? Quem sabe não surgirão futuros empreendimentos que 

inaugurarão uma nova era para os negócios em nosso estado?

Convido vocês a considerar a tecnologia como um acelerador para a 

transformação proposta. A significa�va expansão das fronteiras invisíveis das 

tecnologias digitais cria novas possibilidades capazes de transformar nossas 

vidas, nossas relações, nossos empregos, as oportunidades de trabalho, as 

empresas e a sociedade como um todo.

Prof. Gustavo Robichez
Coordenador Central de Educação a Distância da PUC-Rio

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

Romper os muros da universidade para conectar a academia com a 

sociedade não é tarefa fácil. A ins�tuição de um Think Tank, no qual é 

possível colocar estudantes de graduação em Administração da PUC-Rio 

diante de problemas e demandas do Rio de Janeiro, tem sido uma 

experiência exitosa com este propósito. Neste segundo ciclo do Think Tank, 

foram selecionados quatro temas de relevância para a economia da nossa 

cidade e estado: turismo, empreendedorismo em comunidades, 

empreendedorismo de rua e cidadania financeira.

Como parte da formação de futuros profissionais, nossos alunos exercem o 

papel de pensadores, inves�gando e compreendendo o ambiente onde 

vivem nas diferentes dimensões: humana, social, polí�ca, ambiental, legal, 

é�ca e econômico-financeira. Durante o desenvolvimento deste estudo, os 

pensadores mantêm contatos e trocas com profissionais experientes nos 

temas, por intermédio de entrevistas, diálogos e grupos de discussões. 

Como produto final, um estudo de oportunidades é elaborado, assim como 

uma agenda com possíveis caminhos para soluções.

Entendemos que o desenvolvimento de competências empreendedoras é 

essencial na formação de um profissional do presente. Desta forma, 

buscamos que nossos alunos, de forma autônoma, sejam capazes de 

aprender e construir con�nuamente conhecimentos e habilidades para 

aplicar em diferentes contextos ao longo da sua vida profissional.
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Turismo

O setor representa o segundo maior PIB do 

estado do Rio de Janeiro, atrás apenas do setor 

de óleo e gás. Apesar de relevante, esta 

a�vidade econômica enfrenta adversidades, em 

virtude, principalmente, da imagem de 

violência urbana na cidade do Rio de Janeiro, 

serviços de baixa qualidade e preços altos de 

hospedagem.

É inegável que a cidade maravilhosa cons�tui 

uma vitrine do Brasil para o mundo, habitando o 

imaginário das pessoas que sonham em visitar o 

Rio. Tendo isso em vista, o turismo representa 

uma grande oportunidade de desenvolvimento 

da a�vidade econômica da cidade como um 

todo, com geração de empregos, aumento da 

arrecadação tributária e desenvolvimento de 

novos negócios. Polí�cas públicas voltadas para 

a área de segurança, tais como de reajustes 

salariais para policiais e os programas 

Segurança Presente e Bairro Seguro, vem sendo 

comprovadamente benéficas.

Com relação à infraestrutura turís�ca, o Rio 

apresenta problemas na qualidade dos serviços 

e as maiores reclamações dos visitantes são:

- condições precárias de limpeza da cidade,

- falta de conservação dos espaços públicos 

fluminenses. 

- não conhecimento de idiomas estrangeiros,

- deficiências na sinalização e

- carência de estacionamentos.

Por fim, um problema recente é a reclamação 

dos turistas quanto ao preço das passagens 

aéreas. As companhias aéreas brasileiras já 

admitem reajuste no preço das passagens de 

até 30% e redução no número de voos devido ao 

aumento de custos aeroviários e à variação 

cambial. 

Tais questões impõem sérios desafios que 

precisam ser enfrentados para que seja possível 

ampliar a a�vidade econômica relevante para o 

estado e a cidade do Rio de Janeiro.

Buscando melhorias para o Rio
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Aumento da qualidade da hospitalidade dos
prestadores de serviço a turistas

Primeiros caminhos: Expandir as formas de capacitação para
prestadores de serviços de atendimento aos turistas internos e externos.

Incorporação de soluções tecnológicas na cadeia produ�va do turismo
Primeiros caminhos: Incen�var startups tecnológicas a criar soluções

para problemas do setor de turismo.

Criação de rotas alterna�vas aos pontos turís�cos tradicionais
Primeiros caminhos: Mapear localidades na cidade/estado com potenciais

turís�co e comercial para implantação de novos serviços.

Agenda de Oportunidades
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Empreendedorismo
em Comunidades

Empreendedorismo em Comunidades

Este estudo explora aspectos externos e 
internos das comunidades no que tange ao 
empreendedorismo nestes territórios, com o 
obje�vo de promover transformações para o 
Rio. Analisando o cenário atual da 
cidade/estado é possível iden�ficar 
necessidades e oportunidades para o 
desenvolvimento de negócios nas favelas.

O desejo de conquistar o reconhecimento 
financeiro e pessoal é perseguido por muitos 
moradores de comunidades na esfera 
profissional. Empreender pode ser o sonho ou 
alterna�va para aqueles que não �veram seus 
propósitos e necessidades atendidas por 
experiências profissionais anteriores. 
As comunidades demonstram um grande 
potencial para criação de negócios. Segundo 
dados do Ins�tuto Locomo�va e Data Favela 
(2020), as favelas no Brasil movimentaram 228 
bilhões de reais no período de um ano pelas 
classes C, D e E. 

O potencial de consumo das favelas é 
significa�vo e o Rio de Janeiro conta com cerca 
de 717.326 mil domicílios em comunidades. O 
estado ocupa o primeiro lugar no que se refere a 
população em comunidades, com 1,39 milhões 
de residentes. Observa-se que grande parte do 
empreendedorismo nas comunidades tem 
como ponto de par�da necessidades específicas 
das populações locais, gerando oportunidades 
para o desenvolvimento de a�vidades 
econômicas nestas regiões.

Ao tratarmos de empreendedorismo em 
comunidade é importante ressaltar ins�tuições 
e organizações que de alguma forma incen�vam 
e atuam nesse processo. No que tange ao Rio de 
Janeiro, organizações como Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às micro e pequenas 
Empresas) e FIRJAN (Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro) têm realizado 
ações de apoio focadas neste grupo de 
empreendedores.
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Transformações para o Rio
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Agenda de Oportunidades

Aumento de oferta de crédito para empreendedores em comunidades
Primeiros caminhos: Mapear as principais necessidades de crédito do
empreendedor de comunidade para iden�ficar melhor adequação em

programas de inves�mentos públicos e privados.

Ampliação de canais de envio ou re�rada de produtos em comunidades
Primeiros caminhos: Iden�ficar canais possíveis para integração com os

diversos serviços de e-commerce disponíveis.

Capacitação de empreendedores iniciantes
Primeiros caminhos: Estudar potenciais formas de oferecer capacitação

para os empreendedores de comunidade.
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Empreendedorismo
de Rua
O Empreendedorismo de Rua é qualquer 
a�vidade econômica, legal ou ilegal, realizada 
em espaço público do município. Na sua ação 
ilegal, empreender na rua é uma alterna�va 
para uma população desempregada que busca 
geração de renda para sobreviver. Essa situação 
é muito comum em grandes cidades, como o Rio 
de Janeiro, sendo uma fonte frequente de 
problemas como, por exemplo, o incômodo da 
própria população com a ocupação ilegal de 
calçadas e vias, impedindo a livre circulação.

A a�vidade não regulamentada em espaços 
públicos se expande por conta da fragilidade 
econômica da cidade que acaba por ampliar o 
empreendedorismo de necessidade. 
Entretanto, é importante ressaltar que apesar 
dessa a�vidade econômica aumentar em 
momentos de crise econômica no Brasil, como 
visto atualmente, con�nua exis�ndo, mas em 
menor quan�dade quando a economia vai bem. 
No entanto, a atual taxa de desemprego, 
segundo o IBGE, de 11,2%, é um dos indicadores 

e mo�vadores para esse empreendedorismo de 
rua em alta taxa na qual foi ocasionado pela 
crise econômica que acarretou um aumento 
significa�vo do número de trabalhadores sem 
carteira assinada. 

O principal obje�vo desse estudo é aprofundar 
o olhar para a questão do uso do espaço público 
no Rio de Janeiro, abordando os seguintes 
macroproblemas: o conflito territorial entre 
cidadãos, a poluição audiovisual na cidade, o 
comércio de mercadorias contrabandeadas e a 
desordem pública gerada por a�vidades 
econômicas não autorizadas.

Sendo assim, para as oportunidades de 
transformação serem colocadas em prá�ca no 
Rio de Janeiro é preciso que antes os problemas 
apresentados sejam solucionados. Portanto, é 
fundamental que os agentes da transformação, 
do setor público e/ou privado, tomem medidas 
para que o Empreendedorismo de Rua seja 
benéfico para a cidade.
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Parceria entre prefeitura e PUC- Rio para desenvolvimento de estudos 
sobre o Empreendedorismo de Rua

Primeiros caminhos: Debater temas de interesse em comum
para realização de pesquisas.

Criação de um programa de apoio a ambulantes de rua
Primeiros caminhos: Buscar empresas com interesse no credenciamento de

trabalhadores ambulantes que comercializem seus produtos
em condições especiais nos diversos eventos locais.

Capacitação dos Empreendedores de Rua
por parte das empresas privadas

Primeiros caminhos: Mapear as empresas privadas que poderiam oferecer
capacitação para microempreendedores de rua como forma de ação social.

Agenda de Oportunidades
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Parceria entre prefeitura e PUC- Rio para desenvolvimento de estudos 
sobre o Empreendedorismo de Rua

Primeiros caminhos: Debater temas de interesse em comum
para realização de pesquisas.

Criação de um programa de apoio a ambulantes de rua
Primeiros caminhos: Buscar empresas com interesse no credenciamento de

trabalhadores ambulantes que comercializem seus produtos
em condições especiais nos diversos eventos locais.

Capacitação dos Empreendedores de Rua
por parte das empresas privadas

Primeiros caminhos: Mapear as empresas privadas que poderiam oferecer
capacitação para microempreendedores de rua como forma de ação social.

Agenda de Oportunidades
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Cidadania Financeira

Ampliação dos canais de comunicação para divulgar
serviços das ins�tuições financeiras para os desbancarizados

Primeiros caminhos: Sensibilizar ins�tuições financeiras com relação aos problemas
específicos dos desbancarizados pertencentes às classes C, D e E.

Incremento de ações públicas com obje�vo de incen�var
a formalização das relações de trabalho

Primeiros caminhos: Ampliar os estudos dos bene�cios da formalização
para economia local.

Ampliação do acesso à educação financeira
Primeiros caminhos: Aumentar a discussão do assunto para que haja uma ampla

conscien�zação da necessidade de educação financeira para
pessoas de todas as classes.

Criação de programas de educação financeira
para crianças e adolescentes

Primeiros caminhos: Mobilizar ins�tuições financeiras a desenvolver programas para
jovens, tendo em vista que estes serão futuros clientes.

Agenda de Oportunidades

O Banco Central do Brasil define cidadania 
financeira como “o exercício de direitos e 
deveres que permite ao cidadão gerenciar bem 
seus recursos financeiros”. Verifica-se que, "o 
desenvolvimento dessa temá�ca se dá por meio 
de um contexto de inclusão financeira, de 
educação financeira, de proteção do 
consumidor de serviços financeiros e de 
par�cipação no diálogo sobre o sistema 
financeiro" . Este estudo inves�gará como a 
falta de cidadania financeira é um problema 
latente no Brasil, tendo como foco de análise 
seus desdobramentos no Estado do Rio de 
Janeiro. 

Os chamados desbancarizados são indivíduos 
que não tem acesso a serviços financeiros. 
Dados de 2021, publicados pelo ins�tuto 
Locomo�va, apontam que 21% da população 
não tem conta em banco ou u�liza-a com pouca 
frequência, ou seja, 34 milhões de indivíduos se 
encaixam nessa categoria. Essa porcentagem de 
brasileiros movimenta anualmente 8% da massa 
de renda do país (347 bilhões de reais).

Além dos desbancarizados, outro problema que 
caracteriza a falta de cidadania financeira é 
rela�vo às pessoas que não administram seus 
recursos financeiros com conhecimento básico 
sobre finanças, expondo-as a riscos. Segundo a 
pesquisa S&P Ra�ngs Services Global Financial 
Literacy Survey, o Brasil está em 740 no ranking 
global de educação financeira . Esse estudo de 
2014 inves�gou se os entrevistados dominavam 
conceitos básicos de matemá�ca financeira 
como: aritmé�ca, diversificação de risco, 
inflação e juros compostos. No Brasil, apenas 
35% dos entrevistados acertaram ao menos três 
dos quatro tópicos abordados.

Portanto, nota-se a importância do 
aprofundamento destas questões para o 
encaminhamento de agendas de oportunidade 
de soluções, principalmente para o Rio de 
Janeiro. Logo, o conteúdo explorará as 
oportunidades de desenvolvimento de negócios 
e empreendimento futuros na capital 
fluminense.
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Pensando o Rio no Futuro
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