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Profa. Alessandra Baiocchi
Doutora e mestre em Administração de Empresas
com ênfase em marketing e professora do IAG/PUC-Rio

Inovar, pensar a cidade, es�mular a aprendizagem com propósito, estes são 

alguns dos desafios visados pelo Think Tank Caminhos para o Rio que chega 

ao seu terceiro ciclo. O projeto nasceu ousado. Colocar em prá�ca uma 

proposta pedagógica que rompe as fronteiras da universidade para estudar e 

entender as demandas da sociedade não é uma tarefa simples.

A cada semestre, grupos de pensadores formados por alunos de graduação 

do curso de Administração da PUC-Rio se debruçam sobre temas relevantes 

para o Rio de Janeiro e elaboram estudos de oportunidades. Nessa ação, 

cumpre-se o primeiro passo para um processo empreendedor que é o olhar 

profundo sobre problemas. As equipes fazem uma imersão em cada tema 

conduzindo pesquisas primárias e secundárias, realizando entrevistas e 

promovendo debates com profissionais atuantes na área de estudo. Essa 

a�vidade permite que nossos alunos desenvolvam competências 

empreendedoras, necessárias para sua formação profissional.

No atual semestre, foram abordados oito temas, sendo alguns destes 

relacionados com planejamento estratégico da cidade do Rio: Turismo de 

Negócios e Eventos; Cidadania e Par�cipação Social; Cidade Segura; Áreas 

Verdes; Capital Humano; Revitalização do Centro; Juventude Carioca e 

Ambientes de Inovação. O resultado, apresentado nesse relatório, é uma 

forma da PUC-Rio cumprir sua missão ins�tucional de “produzir e propagar o 

saber, obje�vando a reflexão, o crescimento e o enriquecimento da 

sociedade.” Espero que este projeto tenha vida longa, mantendo o espírito 

de ousadia ao formar novos empreendedores.
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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 da cidade.
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 9Turismo de Negócios e Eventos

Turismo de Negócios
e Eventos

Recuperação da imagem da cidade do Rio de Janeiro, de cidade 
violenta e negligenciada para polo cultural

com atra�vos turís�cos
Primeiros caminhos: Es�mular debates com os setores público e privado para 

iden�ficar ações para promover a imagem da cidade.

Ampliação dos canais de marke�ng digital oficiais que promovem 
o Rio de Janeiro

Primeiros caminhos: Criar oportunidades de envolvimento de especialistas 
que possam colaborar na elaboração de planos estratégicos de marke�ng 

para a cidade

Melhoria na cadeia de valor do setor de turismo
na cidade do Rio

Primeiros caminhos: Promover a conexão entre negócios e lazer obje�vando 
estruturar parcerias que aumentem a sinergia e infraestrutura de eventos de 

negócios para programas de lazer.

Agenda de Oportunidades

O Rio de Janeiro vem enfrentando 

dificuldades na sua gestão fiscal, aliadas a 

problemas infraestruturais e de segurança 

pública. Por conta dessa situação, ocorre 

uma fuga de capital para outros polos 

econômicos, como São Paulo ou outras 

cidades do exterior, ocasionando uma 

redução no turismo de negócios e eventos e 

um impacto nega�vo econômico para o Rio 

de Janeiro.

Nesse sen�do, ideias devem ser discu�das 

para ampliar e trazer mais congressos, 

seminários, feiras para a cidade, conciliando 

sua agenda de negócios com a�vidades de 

lazer.

Na área de eventos, tradicionalmente, o 

governo do Rio de Janeiro foca seus 

inves�mentos em grandes produções como 

o carnaval, Rock in Rio e em eventos 

espor�vos. Outro ponto importante a ser 

considerado sobre o setor, é que o turismo 

e os eventos de negócios e entretenimento 

passaram a ser uma aposta para alavancar a 

economia da cidade, ajudando diferentes 

setores, como o de hotelaria e na criação de 

novos postos de trabalho.
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 11Cidadania e Participação Social

Cidadania e
Participação Social
A cidadania está relacionada à mobilização 

e ao engajamento social na busca da 

consciência cole�va, da valorização do 

indivíduo e do envolvimento das pessoas 

com problemas locais. Dentro desse 

contexto, a par�cipação social envolve a 

fiscalização sobre a administração pública 

e o acompanhamento da atuação dos 

governantes e de suas inicia�vas. O 

exercício da cidadania exige a 

transparência para fácil acesso do cidadão 

às informações sobre a gestão 

governamental.

No entanto, há um desinteresse de parte 

da população do Rio de Janeiro de fazer 

valer os seus direitos de cidadão. Esse 

grupo vive absorto em suas questões 

pessoais, não sen�ndo necessidade de 

par�cipar da vida da cidade. Dessa forma, 

não há uma contribuição do cidadão com 

sugestões e ações de melhoria para a 

cidade.

Esse fenômeno da não cidadania tem 

origem mul�fatorial com ênfase na falta de 

educação orientada à formação de um 

indivíduo cidadão, com consciência dos 

seus problemas sociais e que se engaje na 

busca por soluções para eles.

Criação de programas de formação em cidadania a�va para 

crianças e jovens 

Primeiros Caminhos: Desenvolver um programa que contribua para a 

formação de cidadãos engajados por meio de a�vidades que es�mulem o 

desenvolvimento de um “espírito cidadão” e o exercício da cidadania e 

par�cipação social.

 

Criação de uma plataforma educacional para suportar a formação 

de um indivíduo cidadão

Primeiros Caminhos: Promover a ideia da criação da plataforma como parte da 

instrumentalização de projetos pedagógicos que incluam a formação em 

cidadania.

Agenda de Oportunidades
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Do ponto de vista das questões raciais, a 

escravidão instalada no Brasil por mais de 

trezentos anos deixou rastros de um 

racismo estrutural e extrema desigualdade 

social refle�ndo na falta de acesso de 

jovens negros de periferias a diferentes 

serviços essenciais, como a educação, 

limitando suas oportunidades no mercado 

de trabalho e gerando baixa 

representa�vidade de diversos âmbitos, 

principalmente no legisla�vo e judiciário. 

Ao olharmos para as questões de gênero e 

sexualidade, o contexto de violência e falta 

de oportunidades não é muito diferente. 

Segundo o ISP, a cada 24 horas uma pessoa 

é ví�ma de LGBTfobia na cidade do Rio , 

apesar do STF ter criminalizado a 

homofobia em 2019 . Além disso, a 

desigualdade de gênero ainda existe, pois 

segundo o IBGE, as mulheres brasileiras 

ganham em média 77% do valor que os 

homens recebem .

Tendo em vista a situação de 

vulnerabilidade de mulheres, negros e 

pessoas LGBTQIA+ na população, é de 

grande importância que as organizações 

desenvolvam prá�cas que es�mulem a 

diversidade, trazendo novos olhares e 

perspec�vas para suas lideranças, e 

fazendo com que esses indivíduos sejam 

representados e sejam discu�das polí�cas 

que tratem de questões específicas dos 

mesmos. Um exemplo é como a B3, bolsa 

de valores oficial do Brasil, em 2022 

propôs que todas as empresas listadas na 

bolsa tenham no mínimo uma mulher e um 

integrante de comunidade oprimida (seja 

LGBTQIA+, negro ou pessoa com 

deficiência)  como membro do conselho de 

administração ou da diretoria estatuária, 

um exemplo de es�mulo à luta pela 

diversidade.Outros exemplos podem ser 

encontrados, como a lei PL 5.245/2020 

que sugere cursos des�nados à 

capacitação de agentes de segurança 

pública com intuito de conscien�zar sobre 

direitos humanos e de combate ao 

racismo, à violência por orientação sexual 

e o machismo.  Além disso, o estado deve 

criar e es�mular o uso de canais que 

possam atender as necessidades, com 

pessoas especializadas nos assuntos 

prestando um serviço mais especializado 

como delegacias e secretarias de apoio.

A implementação dessas inicia�vas e a 

criação de polí�cas públicas eficientes, são 

um importante caminho para a construção 

da igualdade em um contexto que 

promova a segurança �sica, emocional, 

psicológica e econômica de grupos 

minoritários.
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12  13Áreas Verdes

Áreas Verdes
A falta de planejamento urbano de 
décadas passadas se reflete no atual 
cenário de degradação das cidades, 
tornando cada vez mais evidente a 
necessidade de se pensar sobre como 
alcançar o equilíbrio entre o espaço 
modificado para o assentamento urbano e 
as áreas naturais. Dessa forma, as áreas 
verdes urbanas, como parques e praças, 
assumem um importante papel de 
indicadores na avaliação não só da 
qualidade de vida da população, mas 
principalmente da qualidade ambiental.

O Rio de Janeiro possui uma sa�sfatória 
preservação de sua mata na�va, se 
comparada a outras grandes metrópoles. O 
bioma vegetal é uma das principais 
caracterís�cas da cidade carioca, bem 
como a presença de morros localizados na 
região da baixada, formando belas 
paisagens, apreciadas por vários turistas. 
Tal qualidade é fundamental, no contexto 
de mudanças climá�cas e serviços 
ecossistemas. Entretanto, um problema 
existente na cidade é a deficiência de 
espaços verdes em regiões mais carentes 
da cidade. Dessa forma, é preciso 

evidenciar que o entrave do Rio de Janeiro 
não é em relação a falta de áreas de 
preservação ambiental, mas sim a falta de 
áreas verdes que estejam entrelaçadas ao 
complexo urbano da cidade, e não em 
áreas isoladas.

Os bene�cios das áreas verdes urbanas são 
diversos e vão muito além da valorização 
visual e ornamental de um espaço, 
possuindo grande importância para a 
diminuição da poluição e de ruídos, 
tornando mais agradável o bem-estar das 
pessoas. Além disso, os espaços verdes 
servem de abrigo a diversos animais 
silvestres, como pássaros, insetos e até 
macacos. 

Áreas verdes contribuem  para a redução 
de  temperatura e para o equilíbrio do 
balanço hídrico. Também, são essas áreas 
verdes que combatem o temido 
microclima urbano que, favorecido pelas 
estruturas e elementos da cidade com 
elevada capacidade refletora, geram as 
“ilhas de calor”, responsáveis pelo 
aumento de chuvas de grande intensidade 
e, consequentemente, de inundações.

Aumento de debates dos problemas relacionados à falta de áreas 

verdes em regiões carentes do Rio de Janeiro
Primeiros passos: Sensibilizar empreendedores para oportunidades de criação 

de novos negócios com base nesses problemas.

Criação de novas formas de PPP para buscar uma equidade de 

áreas verdes urbanas pela cidade
Primeiros passos: Es�mular a geração de ideias cria�vas para parcerias público 

privadas.

Agenda de Oportunidades
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verdes urbanas, como parques e praças, 
assumem um importante papel de 
indicadores na avaliação não só da 
qualidade de vida da população, mas 
principalmente da qualidade ambiental.

O Rio de Janeiro possui uma sa�sfatória 
preservação de sua mata na�va, se 
comparada a outras grandes metrópoles. O 
bioma vegetal é uma das principais 
caracterís�cas da cidade carioca, bem 
como a presença de morros localizados na 
região da baixada, formando belas 
paisagens, apreciadas por vários turistas. 
Tal qualidade é fundamental, no contexto 
de mudanças climá�cas e serviços 
ecossistemas. Entretanto, um problema 
existente na cidade é a deficiência de 
espaços verdes em regiões mais carentes 
da cidade. Dessa forma, é preciso 

evidenciar que o entrave do Rio de Janeiro 
não é em relação a falta de áreas de 
preservação ambiental, mas sim a falta de 
áreas verdes que estejam entrelaçadas ao 
complexo urbano da cidade, e não em 
áreas isoladas.

Os bene�cios das áreas verdes urbanas são 
diversos e vão muito além da valorização 
visual e ornamental de um espaço, 
possuindo grande importância para a 
diminuição da poluição e de ruídos, 
tornando mais agradável o bem-estar das 
pessoas. Além disso, os espaços verdes 
servem de abrigo a diversos animais 
silvestres, como pássaros, insetos e até 
macacos. 

Áreas verdes contribuem  para a redução 
de  temperatura e para o equilíbrio do 
balanço hídrico. Também, são essas áreas 
verdes que combatem o temido 
microclima urbano que, favorecido pelas 
estruturas e elementos da cidade com 
elevada capacidade refletora, geram as 
“ilhas de calor”, responsáveis pelo 
aumento de chuvas de grande intensidade 
e, consequentemente, de inundações.

Aumento de debates dos problemas relacionados à falta de áreas 

verdes em regiões carentes do Rio de Janeiro
Primeiros passos: Sensibilizar empreendedores para oportunidades de criação 

de novos negócios com base nesses problemas.

Criação de novas formas de PPP para buscar uma equidade de 

áreas verdes urbanas pela cidade
Primeiros passos: Es�mular a geração de ideias cria�vas para parcerias público 

privadas.

Agenda de Oportunidades
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14  15Capital Humano

A disponibilidade de capital humano 

qualificado é um dos aspectos 

determinantes para o desenvolvimento 

econômico de uma região. O Rio de 

Janeiro apresenta alguns 

macroproblemas rela�vos a sua mão de 

obra, como fuga de profissionais 

qualificados, reduzida escolaridade de 

grande parte dos trabalhadores e baixa 

especialização profissional.

A fuga de capital humano de alta 

qualificação, conhecida como “fuga de 

cérebros”, refere-se à emigração de 

profissionais em busca de melhores 

condições profissionais em outras 

cidades e países. Como consequência, há 

vagas disponíveis e oferecidas no 

mercado sem candidatos qualificados 

para preenchê-las.

A reduzida escolaridade e a baixa 

especialização profissional vem 

provocando um desequilíbrio no 

mercado, visto que há vagas ociosas para 

a�vidades de baixa-média 

especialização.

Em função desses problemas, empresas 

estabelecidas no Rio de Janeiro acabam 

por ter sua produ�vidade operacional 

comprome�da, reduzindo, desta forma, 

sua compe��vidade. É necessário, então, 

a busca por ações que possam melhorar 

a qualificação do capital humano, seja de 

baixa ou alta especialização, para 

incrementar os resultados posi�vos na 

economia da cidade.

Fomento para a criação de novos empreendimentos educacionais 
que solucionem o problema da baixa escolaridade

e evasão escolar
Primeiros caminhos: Promover o debate sobre os problemas qualita�vos do 

capital humano com o intuito de es�mular a criação de empreendimentos na 
área de educação e capacitação profissional.

Criação de uma plataforma, que ofereça treinamento e conexão 
entre empresas e profissionais qualificados

Primeiros caminhos: Promover debates entre os setores público e privado na 
busca de uma PPP para implementar a solução proposta.

Agenda de Oportunidades
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Revitalização
do Centro
O Centro do Rio de Janeiro vem 
enfrentando, há anos, problemas como a 
desordem urbana, a falta de conservação 
do patrimônio público, o esvaziamento do 
seu espaço e a mudança das empresas 
para outras regiões.

Esse declínio socioeconômico se iniciou 
em 1960, com a transferência da capital 
para Brasília e, consequentemente, a 
perda de importantes inves�mentos para a 
cidade. Posteriormente, por volta das 
décadas de 1980 e 1990, o esvaziamento 
do Centro se agravou com a migração de 
empresas para novas áreas empresarias, 
como as regiões de Botafogo e Barra da 
Tijuca.

Mais recentemente, esse processo foi 
acelerado a par�r de março de 2020, 

quando a pandemia do COVID-19 obrigou 
as empresas a esvaziarem escritórios e a 
inves�rem em alterna�vas de trabalho 
remoto. 

Segundo números divulgados pela 
Associação Brasileira de Administradora 
de Imóveis (ABADI) o percentual de lojas, 
escritórios e salas comerciais vazias no 
Centro do Rio chegou a 45% no final de 
2020. Como consequência nega�va desse 
movimento ao longo do tempo, o Centro 
do Rio vem sofrendo com o declínio 
permanente.

Nesse contexto, todos os movimentos para 
a revitalização do Centro do Rio de Janeiro 
são observados como oportunidades para 
o desenvolvimento local e o renascimento 
da região.

U�lização dos espaços ociosos do Centro para desenvolvimento 
de um polo universitário e de inovação com foco nas vocações 

econômicas do Rio 
Primeiros caminhos: Avaliar interesses de ins�tuições acadêmicas, centros de 

pesquisa e setores público e privado para idear um projeto conjunto.

Melhoria no modelo de segurança da região do Centro do Rio com 
o uso de novas tecnologias digitais

Primeiros caminhos: Analisar modelos implantados em outras cidades, 
considerando uma visão sistêmica do problema para suportar algum �po de 

parceria público-privada.

Desenvolvimento de parcerias pública-comunitária para a 
revitalização do Centro do Rio

Primeiros caminhos: Es�mular a criação de parcerias pública-comunitária 
(PPC) com associações locais existentes, para que estas sejam alinhadas aos 

obje�vos da revitalização do Centro do Rio.

Agenda de Oportunidades
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Juventude
Carioca
A população jovem do Rio de Janeiro vem 
sofrendo com problemas básicos 
relacionados ao descaso com seus 
direitos. A precariedade do setor 
educacional público e a falta de 
oportunidades no mercado de trabalho 
são condições que vêm provocando 
situações de dificuldades para cariocas 
que estão recém-saídos da adolescência. 
Como consequência, jovens cariocas têm 
se tornado desalentados, situação 
agravada pela influência da violência 
urbana e a baixa oportunidade de uma 
educação profissionalizante.

A inserção dos jovens no mercado de 
trabalho torna-se um dos grandes desafios 
da polí�ca pública de emprego. Entre as 
dificuldades para essa inserção 
encontram-se a falta de experiência 
profissional, a grande compe�ção por 
vagas, o conflito entre gerações no 

ambiente de trabalho e a falta de voz e 
respeito nas organizações por cidadãos da 
faixa etária de 15 a 29 anos . Com a taxa de 
desemprego próxima de 9,3% e a demanda 
das empresas sendo cada vez maior na 
busca por profissionais especializados, 
gera-se uma preocupação com o espaço 
dessa mão de obra.

Solucionar o problema da dificuldade de 
inserção do jovem no mercado abre a 
possibilidade de se construir um futuro 
econômico mais inovador. Os jovens 
profissionais do futuro poderão oferecer 
às empresas visões de mundo diferentes e 
enriquecedoras, com maior 
aperfeiçoamento de so� skills (essenciais 
no âmbito profissional), além de 
enfa�zarem novas tendências de mercado 
que possam gerar crescimento e 
compe��vidade nos empreendimentos 
sediados no Rio de Janeiro.

Desenvolvimento da autoes�ma intelectual e

profissional dos jovens
Primeiros passos: Iden�ficar as raízes do problema, responsáveis

pela baixa autoes�ma intelectual de jovens desalentados, para 

encaminhamento de soluções.

Incen�vo e auxílio a novos empreendimentos
Primeiros passos: Iden�ficar os �pos eficazes de apoio e empreendimentos 

de oportunidade para ajudar os jovens desalentados a criarem

seus próprios negócios.

Agenda de Oportunidades
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Ambientes de
Inovação
Ambientes de inovação são espaços de 
formulação, ar�culação e implementação 
de polí�cas de desenvolvimento de longo 
prazo para promoção de novas dinâmicas 
produ�vas intensivas em conhecimento e 
cria�vidade. Esses espaços são formados 
por aceleradoras e incubadoras de 
empresas, espaços de coworking, hubs de 
inovação, parques tecnológicos, entre 
outros. Segundo dados da RioInvest, o 
município é responsável por 
aproximadamente 20% da produção 
cien�fica nacional, apresentando uma 
grande diversidade em suas a�vidades 
econômicas, como petróleo e gás natural, 
turismo, biotecnologia e empresas ligadas 
à economia cria�va.

O Rio de Janeiro possui oito polos 
tecnológicos e quinze incubadoras de 
empresa. Dentre esses espaços, destacam-
se o Ins�tuto Gênesis, unidade 
complementar da Pon��cia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e o 
Parque Tecnológico da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que 
promovem a interação entre alunos e 
pesquisadores das universidades e centros 
de pesquisas de grandes empresas.

O ecossistema empreendedor atual no Rio 
apresenta um baixo volume de 
inves�mentos de risco, resultante de um 
cenário de poucos incen�vos para 
inves�dores, dificultando o 
desenvolvimento consistente de startups 
inovadoras. 

O atual governo do Rio de Janeiro, 
reconhecendo os bene�cios e a 
necessidade de tornar a cidade mais 
atra�va para empreendimentos 
inovadores, implementou em seu 
planejamento estratégico, inicia�vas para 
promover a inovação no município, 
criando oportunidades para os ambientes 
de inovação, no intuito de atrair mais 
empreendedores e capital de risco para o 
avanço do ecossistema inovador carioca.

Expansão dos canais de conexão entre os agentes do ecossistema 
de inovação do Rio de Janeiro

Primeiros passos: Estudar as peculiaridades do ambiente empreendedor do 
Rio de Janeiro para pensar em modelos eficazes de conexão.

.
Ampliação da educação empreendedora no ensino básico para o

desenvolvimento de so� skills específicos dos alunos
Primeiros passos: Es�mular os debates sobre o ensino empreendedor nos 

fóruns educacionais para formar futuros profissionais com habilidades 
empreendedoras.

Agenda de Oportunidades
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Resilia Educação
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Instituto Gênesis PUC-Rio

Lucimar Dantas
IBMEC

Marcela Kanitz
Nexial
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Núcleo de Pesquisa em Turismo da Unigranrio

Pierre-André Martin
ECOMIMESIS
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