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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 

Os ambientes de inovação consistem em espaços propícios ao empreendedorismo e a 

inovação, os quais articulam conexões entre empresas, governos, universidades, agências 

de fomento, instituições científicas e investidores. Esses espaços são parte de um 

ecossistema que têm como objetivo suportar novos negócios por intermédio da integração 

entre todas as partes interessadas, gerando empreendimentos inovadores de alto impacto 

positivo para a sociedade. Em síntese, ambientes de inovação constituem polos de alta 

concentração científica e de capital que estimulam o empreendedorismo socioeconômico de 

acordo com as necessidades da região em que estão instituídos. 

Ao se olhar para o Rio de Janeiro1, apesar do estado ser a segunda maior economia do país 

se destacando no setor de óleo e gás natural2, o ecossistema de empreendedorismo e 

inovação se encontra atrás de outros estados, como aponta o ranqueamento da Federação 

das Indústrias do Estado do Ceará. Nessa análise3,  o estado do Rio de Janeiro se encontra 

na quarta posição no índice de inovação dos estados, atrás de São Paulo, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul, evidenciando o atraso da região fluminense em relação a outros estados 

no desenvolvimento de ambientes de inovação. 

Este estudo tem o objetivo de apontar e analisar as principais macrotendências existentes no 

Rio de Janeiro, para explorar o potencial de desenvolvimento do ecossistema de inovação do 

estado. 

 

  

                                                
1https://portalclubedeengenharia.org.br/2022/04/28/ecossistema-de-inovacao-do-rio-e-tema-do-encontros-com-
tecnologia/ 
2https://materiais.distrito.me/mr/rio-de-janeiro-tech 
3https://arquivos.sfiec.org.br/nucleoeconomia/files/files/Indice-FIEC-Inovacao_2021.pdf 

https://portalclubedeengenharia.org.br/2022/04/28/ecossistema-de-inovacao-do-rio-e-tema-do-encontros-com-tecnologia/
https://portalclubedeengenharia.org.br/2022/04/28/ecossistema-de-inovacao-do-rio-e-tema-do-encontros-com-tecnologia/
https://materiais.distrito.me/mr/rio-de-janeiro-tech
https://arquivos.sfiec.org.br/nucleoeconomia/files/files/Indice-FIEC-Inovacao_2021.pdf
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1. Contextualização das Tendências 

Este capítulo apresenta uma visão geral do ecossistema de inovação do Rio de Janeiro. 

Inicialmente serão apresentadas as tendências de desenvolvimento dos ambientes de 

inovação, e na sequência serão analisados os setores econômicos mais impactados, os riscos 

identificados para os negócios e os impactos para indivíduos e sociedade. 

1.1 Apresentação das macrotendências 

Os ambientes de inovação, de acordo com a Associação Nacional de Entidades Promotoras 

de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), constituem-se em espaços de formulação, 

articulação e implementação de políticas de desenvolvimento de longo prazo para promoção 

de novas dinâmicas produtivas intensivas em conhecimento e inovação. Esses espaços são 

formados por aceleradoras e incubadoras de empresas, espaços de coworking, hubs de 

inovação, parques tecnológicos, entre outros4. O atual governo do município do Rio de 

Janeiro, reconhecendo os benefícios e a necessidade de tornar a cidade mais atrativa para 

empreendimentos inovadores, implementou em seu planejamento estratégico, iniciativas para 

promover a inovação no município5. Segundo dados da RioInvest, atualmente a região é 

responsável por aproximadamente 20% da produção científica nacional, apresentando uma 

grande diversidade em suas atividades econômicas, englobando petróleo, gás natural, 

turismo, biotecnologia e startups voltadas para o e-commerce6. 

Vale ressaltar que, parte do atual ambiente de inovação da capital inclui oito polos 

tecnológicos e quinze incubadoras de empresa, além de dispor de diversos hubs de inovação, 

aceleradoras, espaços de coworking e arranjos produtivos locais7. Dentre esses espaços, 

destaca-se o Instituto Gênesis, unidade complementar Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (PUC-Rio), que possui autonomia para desenvolver ações voltadas para o 

desenvolvimento do ecossistema inovador da cidade, como a promoção do ensino 

empreendedor e suporte aos empreendimentos nascentes8. Outro importante ambiente de 

inovação do estado é o Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

                                                
4https://anprotec.org.br/site/2021/03/ambientes-de-inovacao-e-o-declinio-das-
cidades/#:~:text=Estes%20ecossistemas%20de%20inova%C3%A7%C3%A3o%20s%C3%A3o,intensivas%20em
%20conhecimento%20e%20inova%C3%A7%C3%A3o. 
5https://plano-estrategico-2021-a-2024-pcrj.hub.arcgis.com/ 
6https://www.whow.com.br/conheca-o-ecossistema-de-inovacao-do-rio-de-janeiro/ 
7https://connectedsmartmobility.com.br/releases/ranking-connected-smart-cities-2021-aponta-rio-de-janeiro-em-
7o-lugar-entre-as-cidades-mais-inteligentes-do-pais-e-1o-em-tecnologia-e-inovacao/ 
8http://www.genesis.puc-rio.br/equipe 

 

https://anprotec.org.br/site/2021/03/ambientes-de-inovacao-e-o-declinio-das-cidades/#:~:text=Estes%20ecossistemas%20de%20inova%C3%A7%C3%A3o%20s%C3%A3o,intensivas%20em%20conhecimento%20e%20inova%C3%A7%C3%A3o
https://anprotec.org.br/site/2021/03/ambientes-de-inovacao-e-o-declinio-das-cidades/#:~:text=Estes%20ecossistemas%20de%20inova%C3%A7%C3%A3o%20s%C3%A3o,intensivas%20em%20conhecimento%20e%20inova%C3%A7%C3%A3o
https://anprotec.org.br/site/2021/03/ambientes-de-inovacao-e-o-declinio-das-cidades/#:~:text=Estes%20ecossistemas%20de%20inova%C3%A7%C3%A3o%20s%C3%A3o,intensivas%20em%20conhecimento%20e%20inova%C3%A7%C3%A3o
https://plano-estrategico-2021-a-2024-pcrj.hub.arcgis.com/
https://www.whow.com.br/conheca-o-ecossistema-de-inovacao-do-rio-de-janeiro/
https://connectedsmartmobility.com.br/releases/ranking-connected-smart-cities-2021-aponta-rio-de-janeiro-em-7o-lugar-entre-as-cidades-mais-inteligentes-do-pais-e-1o-em-tecnologia-e-inovacao/
https://connectedsmartmobility.com.br/releases/ranking-connected-smart-cities-2021-aponta-rio-de-janeiro-em-7o-lugar-entre-as-cidades-mais-inteligentes-do-pais-e-1o-em-tecnologia-e-inovacao/
http://www.genesis.puc-rio.br/equipe
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(UFRJ), que promove a interação entre alunos e pesquisadores da universidade e centros de 

pesquisas de grandes empresas9. 

De acordo com a Coordenadora de Educação Empreendedora do Instituto Gênesis, Lara 

Frigotto, para promover a integração de ambientes inovadores, é necessária a existência de 

grupos de trabalhadores qualificados para este tipo de atividade. O cenário atual de falta de 

mão de obra qualificada no Brasil tem gerado grandes dificuldades para estruturar equipes 

capacitadas para atuarem em ambientes inovadores. Essa opinião é ratificada, no artigo 

“Desafios e Obstáculos para a Consolidação de um Ecossistema de Empreendedorismo na 

Cidade do Rio de Janeiro”, elaborado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

em 2018. Os resultados das pesquisas primárias realizadas com os principais atores do 

ecossistema inovador do Rio de Janeiro, confirmaram a grande dificuldade de encontrar 

profissionais qualificados para atuar nesses espaços. Como agravante, os resultados 

apontaram, além do alto custo para contratação desses profissionais, um baixo número de 

investidores e de capital de risco para novos empreendimentos10. 

Ademais, a análise justifica, o baixo volume de investimentos de risco sendo uma 

consequência de uma conjuntura problemática, resultante do cenário de incentivos pouco 

estimulantes, promovendo desinteresse dos investidores. Consequentemente, essa situação 

leva à escassez de aplicações de risco, gerando dificuldades no desenvolvimento consistente 

em startups e em seus ecossistemas de inovação 10. Além disso, outro estudo elaborado pela 

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) relata que somente 2% dos 

investimentos em inovação do estado do Rio de Janeiro são direcionados para a Indústria de 

Transformação11. Nesse contexto problemático, muitos empreendimentos inovadores não 

conseguem sobreviver no mercado, como aponta a pesquisa “Sobrevivência de Empregos”, 

constando que no Brasil, após cinco anos, 21,6% das microempresas e 17% das organizações 

de pequeno porte encerram suas atuações12. 

Entretanto, apesar dos obstáculos identificados, em 2021, o Rio de Janeiro obteve um 

crescimento de 0,3% nas empresas de economia criativa e 19,5% nas microempresas 

individuais (MEIs), de acordo com a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

                                                
9 https://www.parque.ufrj.br/o-que-e-o-parque/ 
10https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/download/5190/2756/18925#:~:text=Os%20principais%
20obst%C3%A1culos%20e%20desafios,est%C3%ADmulo%20a%20investimentos%20de%20impacto 
11https://firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/mapa-dos-investimentos-no-estado-do-rio-de-
janeiro.htm 
12https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-06/sebrae-pequenos-negocios-tem-maior-taxa-de-
mortalidade 

 

https://www.parque.ufrj.br/o-que-e-o-parque/
https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/download/5190/2756/18925#:~:text=Os%20principais%20obst%C3%A1culos%20e%20desafios,est%C3%ADmulo%20a%20investimentos%20de%20impacto
https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/download/5190/2756/18925#:~:text=Os%20principais%20obst%C3%A1culos%20e%20desafios,est%C3%ADmulo%20a%20investimentos%20de%20impacto
https://firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/mapa-dos-investimentos-no-estado-do-rio-de-janeiro.htm
https://firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/mapa-dos-investimentos-no-estado-do-rio-de-janeiro.htm
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-06/sebrae-pequenos-negocios-tem-maior-taxa-de-mortalidade
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-06/sebrae-pequenos-negocios-tem-maior-taxa-de-mortalidade
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Empreendimentos Inovadores (Anprotec)13. Há na cidade um cenário de oportunidades que 

devem ser exploradas e desenvolvidas para potencializar os ambientes de inovação, atraindo 

mais empreendedores e capital de risco para o avanço do ecossistema inovador carioca e 

fluminense. 

1.2 Análise dos Setores Econômicos Impactados 

Os ambientes de inovação promovem mudanças na dinâmica das relações dos elementos 

que compõem os setores econômicos, dado a sua capacidade de impactar quatro dimensões: 

produto, processo, mercado e custos. Compreender a importância da inovação, proporciona 

o direcionamento de estratégias setoriais voltadas para a inovação dentro da indústria 

brasileira e consequentemente em sua produção14. Vale ressaltar que, a reunião realizada 

pelo G20, grupo formado pelos vinte países mais ricos do mundo, destacou a necessidade 

das nações em utilizarem a inovação e o empreendedorismo como ferramentas para 

promover o crescimento da economia mundial15. No cenário do Rio de Janeiro, destaca-se 

como principais setores impactados pela inovação o setor de óleo e gás e a indústria de 

software. 

De acordo com o Mapa de Investimento dos Estados realizado pela FIRJAN e ilustrado na 

Figura 1, cerca de 301,4 bilhões de reais, aproximadamente 91% de todo o investimento 

realizado, foi direcionado para o setor petrolífero em 202116. A Petrobras, maior petrolífera do 

Brasil, é reconhecida mundialmente pela sua tecnologia de exploração e produção de petróleo 

e gás natural, possuindo um dos maiores complexos de pesquisa aplicada à indústria de 

energia do mundo, o Centro de Pesquisa Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES), 

responsável pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Devido ao 

pioneirismo no investimento em inovação, a organização vem criando tecnologias que não 

estavam disponíveis no mercado, gerando uma grande vantagem competitiva e aumentando 

o valor da empresa por meio da redução de custos de produção e redução de impactos ao 

meio ambiente17. 

                                                
13https://evento.connectedsmartcities.com.br/releases/ranking-connected-smart-cities-2021-aponta-rio-de-janeiro-
em-7o-lugar-entre-as-cidades-mais-inteligentes-do-pais-e-1o-em-tecnologia-e-inovacao/ 
14 https://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi 
15 https://anprotec.org.br/site/2016/09/g20-sugere-inovacao-para-economia-mundial-voltar-crescer/ 
16https://firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/mapa-dos-investimentos-no-estado-do-rio-de-
janeiro.htm 
17 https://tecnologia.petrobras.com.br/ 

https://evento.connectedsmartcities.com.br/releases/ranking-connected-smart-cities-2021-aponta-rio-de-janeiro-em-7o-lugar-entre-as-cidades-mais-inteligentes-do-pais-e-1o-em-tecnologia-e-inovacao/
https://evento.connectedsmartcities.com.br/releases/ranking-connected-smart-cities-2021-aponta-rio-de-janeiro-em-7o-lugar-entre-as-cidades-mais-inteligentes-do-pais-e-1o-em-tecnologia-e-inovacao/
https://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi
https://anprotec.org.br/site/2016/09/g20-sugere-inovacao-para-economia-mundial-voltar-crescer/
https://firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/mapa-dos-investimentos-no-estado-do-rio-de-janeiro.htm
https://firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/mapa-dos-investimentos-no-estado-do-rio-de-janeiro.htm
https://tecnologia.petrobras.com.br/
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Figura 1:  Mapa do Investimentos do Rio de Janeiro (FIRJAN) 

Com relação à indústria de software, a Associação Brasileira das Empresas de Software 

(ABES), constatou que a produção do setor, incluindo hardware, apresentou um crescimento 

de 17,4% no Brasil, em 2021, aproximadamente 5% maior que a média mundial, atingindo um 

investimento total de R$238,2 bilhões de reais18. No mesmo ano, o país se encontrava na 

décima posição no mercado de tecnologia da informação, liderando na América Latina. 

Analisando em uma escala nacional a distribuição do mercado de software, o Rio de Janeiro 

se posiciona em segundo lugar com 11,17% de participação, atrás somente de São Paulo 

com 42,58%. 

Neste sentido, a Prefeitura do Rio de Janeiro juntamente com o Invest.Rio (agência de 

promoção e atração de investimentos da prefeitura)19 identificou o potencial de crescimento 

no setor, e iniciou o projeto do Porto Maravalley, um hub de tecnologia com incentivos fiscais 

para fomentar o desenvolvimento de inovação na cidade, criar um canal de networking entre 

as startups e transformar a região20. 

1.3 Análise de risco para negócios 

Um dos principais riscos de negócio para empreendimentos tecnológicos é a escassez de 

profissionais. Anualmente, o país forma aproximadamente 46 mil profissionais na área de TI, 

ofertando menos do que as necessidades do mercado. No levantamento feito pela Associação 

Brasileira de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o Brasil precisará de mais 

de 400 mil profissionais até 202421. Este é um desafio que startups tecnológicas têm 

enfrentado e que os ambientes de inovação têm ação limitada em ajudá-las. 

                                                
18 https://abes.com.br/dados-do-setor/ 
19 https://www.invest.rio/quem-somos 
20 https://www.mobiletime.com.br/noticias/01/02/2022/rio-quer-ser-a-capital-do-software-no-brasil/ 
21 https://brasscom.org.br/?p=11741 

https://abes.com.br/dados-do-setor/
https://www.invest.rio/quem-somos
https://www.mobiletime.com.br/noticias/01/02/2022/rio-quer-ser-a-capital-do-software-no-brasil/
https://brasscom.org.br/?p=11741
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Com relação a demais riscos, o poder público do município tem ajudado, como o projeto do 

planejamento estratégico, estabelecido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, para a criação do 

“Porto Maravalley”. O objetivo é criar um distrito de inovação na região portuária, implantando 

um hub de inovação para unir os atores do ecossistema de inovação, incentivar atividades 

empresariais inovadoras e a transformação digital da mão de obra local22. 

Ademais, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio de 

Janeiro, desenvolveu o projeto SandBox23, lançado em maio de 2012, apresentando como 

objetivo a autorização temporária para que empreendedores testem seus produtos, serviços 

ou processos que não se enquadram nas regras vigentes em um ambiente controlado. A 

iniciativa também fomenta a atração de startups que buscam se instalar em locais com apoio 

do governo nos ambientes inovadores. Logo, a Prefeitura do Rio de Janeiro se demonstra 

disposta a gerar adaptações positivas para promover o desenvolvimento tecnológico e 

inovador no município. 

Entretanto, há barreiras na implementação de negócios inovadores, também apresenta 

barreiras dentro do retrato atual do Brasil e do Rio de Janeiro. Um dos obstáculos é o excesso 

de burocracia existente, ligados a problemas macro nacionais como: elevada taxa de juros e 

legislações não específicas aos setores, gerando uma tributação não diferenciada. Na escala 

da cidade, características como os altos custos (aluguel e mão de obra), violência urbana, 

mobilidade urbana não eficiente, infraestrutura precária, dificuldade de acesso à capital e falta 

de conhecimento empreendedor dos atores, são elementos presentes na região metropolitana 

do Rio de Janeiro, que dificultam o estabelecimento de negócios inovadores24. 

1.4 Análise de Impacto para Indivíduos e Sociedade 

Os ambientes de inovação geram impactos positivos nos indivíduos, empreendedores, 

sociedade e investidores. Esses espaços inovadores estimulam a empregabilidade, visto que 

proporcionam oportunidades de trabalho, potencializam as habilidades dos profissionais e 

promovem a atração e retenção de capital de risco, para a aplicação no desenvolvimento de 

empresas inovadoras, as quais são auxiliadas pelo ecossistema de inovação. Logo, o impacto 

promovido pelos ambientes inovadores é desenvolvido para gerar efeitos reais, permanentes 

e positivos. 

                                                
22 https://plano-estrategico-2021-a-2024-pcrj.hub.arcgis.com/ 
23 https://diariodorio.com/o-que-e-o-sandbox-rio/ 
24https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/download/5190/2756/18925#:~:text=Os%20principais%
20obst%C3%A1culos%20e%20desafios,est%C3%ADmulo%20a%20investimentos%20de%20impacto 

https://plano-estrategico-2021-a-2024-pcrj.hub.arcgis.com/
https://diariodorio.com/o-que-e-o-sandbox-rio/
https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/download/5190/2756/18925#:~:text=Os%20principais%20obst%C3%A1culos%20e%20desafios,est%C3%ADmulo%20a%20investimentos%20de%20impacto
https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/download/5190/2756/18925#:~:text=Os%20principais%20obst%C3%A1culos%20e%20desafios,est%C3%ADmulo%20a%20investimentos%20de%20impacto
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Um dos maiores impactos no desenvolvimento socioeconômico gerado pelos espaços 

inovadores é o aumento da empregabilidade, visto que as atividades dos ambientes de 

inovação e do sucesso dos negócios demandam profissionais capacitados para formação de 

equipes qualificadas. No concurso da Incubadora de Economia Criativa em 2021, para a 

criação de uma rede de suporte para projetos embrionários, abriu quarenta vagas de trabalho 

para pessoas com qualificação, sendo um exemplo visível da necessidade de trabalhadores 

cariocas com competências25. O mapeamento dos investimentos direcionados para os 

ambientes de inovação no Rio de Janeiro, feitos no passado, evidenciaram o impacto da 

inovação na economia do estado, impulsionando o crescimento econômico, estimulando a 

atração e retenção de investidores. Dado os benefícios gerados pela inovação, o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Empresa Brasileira de 

Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), elaboraram um projeto para proporcionar o apoio 

tecnológico e financeiro para startups com aplicações no setor industrial ou da tecnologia da 

informação e comunicação (TIC), gerando oportunidade para criação de empregos na 

sociedade26. 

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 

(Anprotec), constatou no “Relatório Técnico de Estudo, Análise e Proposições sobre as 

Incubadoras de Empresas no Brasil”, a importância do desenvolvimento local na geração de 

empregos e renda27. Ademais, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (Brasscom), registrou a geração de mais de 120 mil novos 

empregos no setor de tecnologia da informação (TI), e projetou uma demanda de 790 mil 

profissionais na área até 2025 no país28. 

Em síntese, os ecossistemas de inovação, promovem novos modelos de negócios, oferecem 

novos serviços e melhoram processos, colaborando na evolução de empreendimentos e, 

consequentemente, na empregabilidade de novos colaboradores, aumento da renda local, 

garantindo investimentos e desenvolvimento intelectual. Desse modo, esses espaços se 

tornam essenciais para o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade carioca. 

  

                                                
25 https://www.sescrio.org.br/noticias/ 
26https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-conseguir-aporte-financeiro-para-seu-projeto-de-
inovacao,a8c3a27e0206c510VgnVCM1000004c00210aRCRD 
27 https://anprotec.org.br/site/wp-content/uploads/2020/06/Estudo_de_Incubadoras_Resumo_web_22-
06_FINAL_pdf_59.pdf 
28 https://exame.com/carreira/tecnologia-demanda-emprego-brasil/ 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-conseguir-aporte-financeiro-para-seu-projeto-de-inovacao,a8c3a27e0206c510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-conseguir-aporte-financeiro-para-seu-projeto-de-inovacao,a8c3a27e0206c510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://anprotec.org.br/site/wp-content/uploads/2020/06/Estudo_de_Incubadoras_Resumo_web_22-06_FINAL_pdf_59.pdf
https://anprotec.org.br/site/wp-content/uploads/2020/06/Estudo_de_Incubadoras_Resumo_web_22-06_FINAL_pdf_59.pdf
https://exame.com/carreira/tecnologia-demanda-emprego-brasil/
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2. Análise do Contexto  

Esse capítulo apresenta o desenvolvimento e o avanço dos ambientes de inovação do Rio de 

Janeiro que podem contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) da ONU no Brasil. Logo, são apresentados os mapas de transformação da rede de 

inteligência do World Economic Forum (WEF), que direcionam soluções para as 

complexidades contemporâneas e avaliam as oportunidades que se relacionam às 

macrotendências dos ecossistemas inovadores na cidade e estado carioca. 

2.1 Contextualização a partir dos ODS 

As Nações Unidas desenvolveram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com 

o propósito de incentivar ações para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o 

clima. A Organização das Nações Unidas, criou 17 objetivos, ilustrados na figura 2, 

subdivididos em 169 metas, para garantir um mundo mais sustentável, justo, inclusivo e digno, 

de acordo com a agenda estabelecida para 2030. Em síntese, seu objetivo é proporcionar um 

mundo em que a população mundial desfrute da paz e prosperidade29.  

 

Figura 2: 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

                                                

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

https://odsbrasil.gov.br/objetivo/objetivo?n=9
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Dentro do escopo deste estudo, identificou-se a correlação entre o desenvolvimento de 

ambientes de inovação no Rio de Janeiro e os ODS 8 “Trabalho decente e crescimento 

econômico” e ODS 9 “Indústria, Inovação e Infraestrutura''.                                                              

O ODS 8 “Trabalho decente e crescimento econômico” é direcionado ao crescimento 

econômico para que trabalhadores possuam emprego pleno, produtivo e com remuneração 

justa. O objetivo enfatiza o desenvolvimento econômico através do auxílio na resolução de 

problemas socioeconômicos existentes no mundo. O objetivo apresenta 10 metas que devem 

ser seguidas para que seja alcançado.  

 

Diante desse aspecto, é importante ressaltar que os ambientes de inovação acabam por 

indiretamente gerar demanda de mão de obra especializada, visto que os empreendimentos 

necessitam formar equipes produtivas e inovadoras. Diante desse panorama, compreende-se 

que o desenvolvimento desses espaços no Rio de Janeiro contribui para o alcance da meta 

da 8.3, a qual busca promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as 

atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e 

inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias 

empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros30. Dessa forma, é essencial 

que os ambientes de inovação recebam o estímulo gerado por meio de políticas públicas para 

incentivar o seu planejamento estratégico de contratação e capacitação de profissionais, 

garantindo vagas dignas e formais para pessoas com habilidades avançadas de 

conhecimento tecno científico, empreendedor e criativo31. 

O ODS 9 "Indústria, Inovação e Infraestrutura'' é direcionado ao investimento em tecnologia 

para produção de produtos, serviços e modelos de negócios focados para a construção de 

infraestruturas resilientes, industrialização inclusiva e sustentável e fomento da inovação32. 

                                                
30 https://www.pactoglobal.org.br/ods 
31 https://datasebrae.com.br/perfil-dos-pequenos-negocios-do-rio-de-janeiro/ 
32 https://anprotec.org.br/site/sobre/associados-anprotec/ 

https://www.pactoglobal.org.br/ods
https://datasebrae.com.br/perfil-dos-pequenos-negocios-do-rio-de-janeiro/
https://anprotec.org.br/site/sobre/associados-anprotec/
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Esse objetivo da ODS se relaciona diretamente com o desenvolvimento de ambientes de 

inovação do Rio de Janeiro.  

 

O incremento da relação entre os ambientes de inovação do Rio de Janeiro e o 

desenvolvimento tecnológico, algo essencial para a estruturação dos ecossistemas, 

contribuirá para atingir a meta 9.5, que busca fortalecer a pesquisa científica, melhorar as 

capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente nos 

países em desenvolvimento, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o 

número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos 

público e privado em pesquisa e desenvolvimento, até 2030. Para alcançar esse objetivo, 

pode-se criar novos espaços para pesquisa e desenvolvimento de novos negócios, como 

ocorre no Sandbox do Rio de Janeiro, um ambiente controlado para o teste de novas 

inovações e ideias.33 Desse modo, ideias que não possuem regulamentação poderão ser 

testadas e, depois regulamentadas, facilitando a entrada de inovações no mercado e 

estimulando a pesquisa e desenvolvimento de modelos tecnológicos. Em síntese, o espaço 

fornece um ambiente seguro e livre para pesquisa e inovação, facilitando a entrada desses 

projetos no mercado e a adoção por parte de empresas. Assim, é possível desenvolver a 

cidade e os negócios de forma rápida e dinâmica. 

2.2 Contextualização a partir do World Economic Forum (WEF) 

Criado em 1971, pelo engenheiro e economista alemão Klaus Martin Schwab, o World 

Economic Forum (WEF) consiste em uma instituição internacional independente sem fins 

lucrativos. Esse evento tem o intuito de debater questões sociopolíticas, econômicas e 

ambientais, com o objetivo de promover a cooperação público-privada. Por meio dos principais 

líderes políticos, empresariais, culturais e acadêmicos, são moldadas as agendas globais, 

regionais e industriais. Além disso, a organização desenvolveu a sua própria capacidade de 

inteligência estratégica para compreender o complexo ecossistema que envolve economias, 

                                                
33 https://sandboxrio.com.br/sobre.html#o-que-eh-section 

 

https://sandboxrio.com.br/sobre.html#o-que-eh-section
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industriais e problemas globais.34 Com base na ferramenta disponibilizada pela plataforma da 

instituição, os Mapas de Transformação, será realizada uma análise dos tópicos de acordo 

com os ambientes de inovação do Rio de Janeiro.35 

 

Figura 3: Mapa Ilustrativo Transformações ODS 8 

O ODS 8 “Trabalho Decente e Crescimento Econômico” relacionado ao WEF e ambientes de 

inovação é o tópico sobre inovação social e empreendedorismo social, representado na figura 

3. A região fluminense enfrenta a escassez de mão de obra qualificada, surgindo um cenário 

de oportunidade para a criação de soluções de empreendimentos sociais. As empresas 

sociais atuam com uma grande variedade de modelos, podendo ser lucrativas ou sem fins 

lucrativos, e são desenhadas para solucionar grandes problemas sociais de forma sustentável 

usando mecanismos do próprio mercado, enquanto tem sua missão social como estrela do 

norte. 

 

                                                
34 https://www.weforum.org/ 

36 https://intelligence.weforum.org/ 

https://www.weforum.org/
https://intelligence.weforum.org/
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Figura 4: Mapa Ilustrativo Transformação ODS 9 

O tópico sobre a necessidade de investimento em infraestrutura para possibilitar o 

crescimento em outros setores, abordado no WEF, pode ser relacionado ao ODS 9 (“Indústria, 

Inovação e Infraestrutura'') e ao tema de ambientes de inovação, representado na figura 4. 

Dado a tendência das últimas décadas, é possível observar o surgimento de novos modelos 

de negócios com seu foco central em inovação e valor em volta da tecnologia. Empresas como 

a Uber e a Meta (Facebook) já foram startups que cresceram rapidamente com esse novo 

modelo. Entretanto, para o surgimento de novas empresas inovadoras é necessário que 

ocorra a integração do ecossistema com mão de obra qualificada e com o investimento em 

infraestrutura capaz de impulsionar o sucesso desses negócios, para gerar, 

consequentemente, o crescimento da produção e da eficiência. O cenário de infraestrutura 

atual do Rio de Janeiro é descrito como insuficiente e precisa se desenvolver potencialmente, 

comparado com grandes polos de inovação no mundo e em escala nacional a cidade de São 

Paulo36.   

 

                                                
36 https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X0000057N2UUAU 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X0000057N2UUAU
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3. Mapeamento das oportunidades no contexto do Rio de Janeiro 

Este capítulo contempla, primeiramente, as possíveis oportunidades de soluções, das 

macrotendências apresentadas dentro do tema estudado, relacionando com as políticas 

públicas e com as possíveis oportunidades de novos negócios empresariais. Em seguida são 

analisadas as tendências tecnológicas para as soluções propostas e a apresentação de 

startups com propostas de valor alinhadas com as oportunidades identificadas.  

 

3.1 Oportunidades de soluções relacionadas a políticas públicas 

3.1.1. Projetos focados no desenvolvimento de mão de obra qualificada. 

Um dos principais obstáculos relatados por empreendedores e por grandes organizações é a 

falta de mão de obra qualificada para cargos e funções que precisam de soft skills e 

conhecimentos no campo da tecnologia. A pesquisa feita pelo ManpowerGroup, uma 

consultoria de gestão de pessoas, apontou que a falta de mão de obra qualificada no Brasil 

atingiu 81% em 2022, representando uma taxa 6% maior do que a média global (75%)37. Em 

entrevista na CNN Rádio, a diretora de gestão estratégica de pessoas, relatou que a pandemia 

agravou o problema, e descreveu que a criação de uma formação qualificada é a união da 

execução de atividades com a integração das habilidades relacionais humanas. 

Atualmente, o estado do Rio de Janeiro sofre com o problema da alta do desemprego. Em 

pesquisa feita pelo IBGE, no segundo trimestre de 2022 foi constatado que 12,6% da 

população fluminense está desempregada38. Esse cenário que perdura anos foi agravado pela 

pandemia e pelo avanço e desenvolvimento da tecnologia que demanda uma maior 

competência e soluções cada vez mais ágeis dos trabalhadores no mercado de trabalho, 

dificultando as oportunidades para aqueles que não possuem uma boa formação acadêmica 

ou nenhuma especialização. 

Buscando a solução para a falta de qualificação, a prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da 

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), desenvolveu o projeto das “Naves do 

Conhecimento” equipadas com vários ambientes tecnológicos, oferecendo diversos cursos e 

palestras gratuitas de forma online e presencial, nas áreas de tecnologia, informática 

                                                
37https://www.cnnbrasil.com.br/business/escassez-de-mao-de-obra-qualificada-no-brasil-atingiu-81-em-2022-diz-
pesquisa/ 
38https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=desemprego&searchphrase=all 

 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/escassez-de-mao-de-obra-qualificada-no-brasil-atingiu-81-em-2022-diz-pesquisa/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/escassez-de-mao-de-obra-qualificada-no-brasil-atingiu-81-em-2022-diz-pesquisa/
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=desemprego&searchphrase=all
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empreendedorismo e inovação39. O objetivo é transformar as naves em polos de capacitação 

na área da tecnologia, estimulando a busca por conhecimento entre jovens e adultos que 

buscam a inserção no mercado de trabalho. Existem nove unidades das” Naves do 

Conhecimento” e suas localidades são: Cidade Olímpica, Irajá, Madureira, Nova Brasília, 

Padre Miguel, Penha, Santa Cruz, Vila Aliança e Triagem40. Ademais, a Prefeitura do Rio de 

Janeiro possuí outros projetos como “Programadores Cariocas”, política pública criada em 

parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação 

(SMDEIS) e Juventude (JuvRio), destinado para refugiados e egressos do ensino público com 

ensino médio completo, dando prioridade para negros, mulheres e trans, com o objetivo de 

ofertar a entrada no mercado de trabalho no setor da tecnologia41. Entretanto, o projeto 

“Programadores Cariocas” não oferece bolsas integrais para todos os seus participantes, 

cobrando R$500,00 (quinhentos reais) mensalmente dos seus alunos, criando uma barreira 

de entrada para possíveis participantes. 

Os projetos desenvolvidos e proporcionados pela Prefeitura do Rio de Janeiro capacitam os 

indivíduos em várias áreas, focando na execução de atividades e funções dentro de 

empresas, principalmente no setor da tecnologia. Como foi citado anteriormente na fala da 

diretora de gestão estratégica de pessoas da multinacional ManpowerGroup, o mercado de 

trabalho está demandando não somente o domínio do conhecimento teórico e prático (hard 

skills), mas também a integração dessas habilidades com as relações humanas (soft skills) 

Logo, a implementação de conteúdos voltados para a importância das relações interpessoais 

(soft skills) no mercado de trabalho, dentro dos projetos da prefeitura pode se tornar uma 

variável decisiva para a inserção desses alunos de forma efetiva nas organizações. 

 

3.1.2.  Criação de incentivos para articulação nos ambientes de inovação 

Um dos grandes obstáculos relatados pelos empreendedores e investidores é a falta de 

articulação das “ilhas” de iniciativas inovadoras da cidade, impactando de forma negativa o 

desenvolvimento dos negócios inovadores, principalmente a comunicação entre as 

organizações e os ambientes inovadores. Como relatado no estudo “Desafios e Obstáculos 

                                                
39https://prefeitura.rio/ciencia-e-tecnologia/naves-do-conhecimento-oferecem-mais-de-nove-mil-vagas-
em-cursos-gratuitos-de-tecnologia-e-empreendedorismo/ 
40 https://www.navedoconhecimento.rio/ 
41https://prefeitura.rio/desenvolvimento-economico-inovacao-simplificacao/prefeitura-do-rio-lanca-
programadores-cariocas-voltado-para-formacao-de-jovens-vulneraveis/ 
 

 

https://prefeitura.rio/ciencia-e-tecnologia/naves-do-conhecimento-oferecem-mais-de-nove-mil-vagas-em-cursos-gratuitos-de-tecnologia-e-empreendedorismo/
https://prefeitura.rio/ciencia-e-tecnologia/naves-do-conhecimento-oferecem-mais-de-nove-mil-vagas-em-cursos-gratuitos-de-tecnologia-e-empreendedorismo/
https://www.navedoconhecimento.rio/
https://prefeitura.rio/desenvolvimento-economico-inovacao-simplificacao/prefeitura-do-rio-lanca-programadores-cariocas-voltado-para-formacao-de-jovens-vulneraveis/
https://prefeitura.rio/desenvolvimento-economico-inovacao-simplificacao/prefeitura-do-rio-lanca-programadores-cariocas-voltado-para-formacao-de-jovens-vulneraveis/
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para a Consolidação de um Ecossistema de Empreendedorismo na Cidade do Rio de 

Janeiro”42, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o qual realizou 

entrevistas com grandes atores do ecossistema inovador da cidade do Rio de Janeiro, 

destacou a necessidade de melhorar a articulação e a comunicação dos agentes do 

ecossistema inovador, que se encontram sem densidade e polarizados geograficamente. 

Outros relatos apontados pelos entrevistados é a concentração do ecossistema carioca em 

algumas regiões específicas, limitando a articulação e criando “ilhas” na cidade. Em 

conclusão, na cidade do Rio de Janeiro, há pouca interação devido algumas dinâmicas do 

próprio ambiente, como o desinteresse em cooperar, a dificuldade de comunicação, a falta do 

engajamento e da mobilização, fazendo com que se criem pontos isolados impactando de 

forma negativa a dinâmica do ecossistema. 

Logo, nessa perspectiva, destaca-se a necessidade de uma proposta para desenvolvimento 

de organização e de criação de espaços colaborativos como hubs e espaços de coworking 

que permitam a integração e o relacionamento entre empreendedores e startups. Ademais, a 

criação de eventos presenciais e/ou online teriam um papel importante para fortalecer o 

networking dos atores do ecossistema inovador da cidade, trazendo conteúdos relevantes 

sobre a temática, impulsionando a cultura empreendedora e, possivelmente, um futuro acesso 

à capital. 

 

3.2 Oportunidades de soluções relacionadas a novos negócios 

3.2.1.  Eventos envolvendo o ecossistema de inovação do Rio de Janeiro 

Uma oportunidade identificada no contexto analisado é na indústria de eventos na região 

fluminense. Como relatado anteriormente no estudo e no artigo “Desafios e Obstáculos Para 

a Consolidação de um Ecossistema de Empreendedorismo na Cidade do Rio de Janeiro”, um 

dos grandes problemas apresentados é a falta de articulação e engajamento entre os atores 

do ecossistema inovador, devido à dificuldade de comunicação, resultando na criação de 

iniciativas isoladas que não se conectam, impactando de forma negativa a dinâmica do 

ecossistema43. 

                                                
42 https://www.redalyc.org/journal/1334/133461364003/html/ 
43file:///C:/Users/USER/Downloads/anaparicio,+8+5190.pdf+revisado+pamplona+segunda+rodada_corrigido%20(
1).pdf 

 

file:///C:/Users/USER/Downloads/anaparicio,+8+5190.pdf+revisado+pamplona+segunda+rodada_corrigido%20(1).pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/anaparicio,+8+5190.pdf+revisado+pamplona+segunda+rodada_corrigido%20(1).pdf
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Dado esse cenário, de dificuldade de articulação entre os agentes do ecossistema inovador e 

crescimento do mercado de eventos, surge uma grande oportunidade para negócios com a 

proposta de promover a cultura da inovação na região fluminense, unindo os agentes e dando 

mais destaque para o tema. Atualmente, a cidade já recebe o maior encontro de tecnologia, 

inovação e negócios da América Latina o Rio Innovation Week44. Dessa forma, é possível 

constatar a existência de uma demanda por esse tipo de vento e a necessidade da expansão 

de eventos na região fluminense, onde promove o contato e engajamento entre os agentes 

do ecossistema inovador. 

 

3.2.2. Intermediação entre os investidores de risco e o empreendedor. 

Uma outra oportunidade identificada no contexto analisado é a relação entre os investidores 

de risco e os empreendedores. Os investidores de risco têm as suas inseguranças ao 

investirem em novos empreendimentos, principalmente agora em que a taxa de juros aumento 

para 13,25%45 no Brasil, portanto os investidores são mais rigorosos na sua seleção de 

startups que vão investir, resultando assim, uma queda no valor de mercado de novas 

empresas que buscam financiamento46. Os empreendedores precisam de investidores de 

risco para que haja apoio financeiro e continuidade no seu produto ou serviço, caso o 

empreendedor não consiga um investidor o seu produto ou serviço podem falir ou possuem 

limitações para evoluir. 

Portanto, a relação entre esses dois agentes, o investidor e o empreendedor, deve ser 

benéfica para ambos, caso o empreendimento gere impacto positivo no mercado. Para o 

empreendedor, pode gerar lucro, aumento da demanda e reconhecimento no mercado por ter 

apoio financeiro que ajuda na evolução de seu negócio. Para o investidor, ao investir em uma 

startup, receberá em troca a participação societária em uma empresa de capital fechado e 

uma parte do retorno do lucro da empresa ficará com ele. Contudo, como existe poucos 

investidores de risco e poucas ideias inovadoras no Rio de Janeiro, há uma falha de 

comunicação entre esses dois agentes ao realizarem uma parceria. 

Dado esse cenário, com essa dificuldade de encontrar investidores e empreendedores que 

possam se juntar e aumentar a economia do estado, surge uma grande oportunidade de que 

exista um profissional que seja intermediário entre os investidores de risco e os 

                                                
44 https://rioinnovationweek.com.br/ 
45https://www.brasildefato.com.br/2022/06/15/banco-central-aumenta-taxa-basica-de-juros-para-13-25-ao-ano 
46https://www.acessa.com/economia/2022/10/102188-valorizacao-das-startups-deve-cair-diz-autor-de-livro-sobre-
tecnologia-e-capital-de-risco.html 

https://rioinnovationweek.com.br/
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empreendedores, para que haja esse meeting, através de encontros online e presenciais, a 

apresentação do produto ou serviço do empreendedor para o investidor e a realização de 

contratos com esses dois agentes, para que fortalece o desenvolvimento do empreendimento 

e aumento do retorno positivo. 

3.3 Análise de tendências tecnológicas para possíveis soluções 

3.3.1. Plataforma de integração entre investidores e empreendedores 

Como citado anteriormente no estudo, os ambientes inovadores do Rio de Janeiro são 

isolados em “ilhas”, dificultando a comunicação e conexão entre os agentes do ecossistema 

de inovação, principalmente na relação entre os investidores e empreendedores. Os 

investidores são responsáveis na maioria dos casos pelo suporte financeiro, injetando dinheiro 

e financiando os projetos inovadores e os empreendedores responsáveis por identificar 

oportunidades de soluções inovadoras para os problemas da sociedade.  

A criação da plataforma teria como objetivo simplificar e promover o contato entre os 

investidores e os empreendedores da região fluminense, atendendo a necessidade dos 

investidores de conhecerem novos negócios inovadores para investir e dos empreendedores 

de encontrarem investidores interessados em seus negócios. A plataforma digital ainda 

possibilitaria a integração de investidores e negócios de fora da região carioca promovendo o 

desenvolvimento de ambientes inovadores em todo o Brasil.  

Em síntese, a plataforma digital iria promover a expansão do networking entre investidores e 

empreendedores, superando o problema da falta de articulação da cidade, por meio da 

descentralização da comunicação, possibilitando o crescimento de negócios inovadores e 

consequentemente o desenvolvendo o ecossistema na região fluminense. 

 

3.3.2 Plataforma de integração entre instituições de pesquisas e 

empreendedores 

As instituições de pesquisa disponibilizam espações físicos, recursos, matérias e serviços 

voltados para a comunidade acadêmica, criando suporte para o seu desenvolvimento, 

entretanto, dentro do ecossistema de inovação, elas possuem o papel de criarem novas 

tecnologias capazes de gerarem o surgimento de novos negócios inovadores. Como citado 

anteriormente há uma falha de comunicação dentro do cenário dos ambientes inovadores do 

Rio de Janeiro. Essa falha é causada muitas vezes por barreiras burocráticas, como foi citado 

pela Lucimar Dantas, ex-funcionária do Coppe (UFRJ), resultando no afastamento e 
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desinteresse dos empreendedores com essas instituições, podendo em longo prazo levar ao 

atraso tecnológico e econômico. 

A criação da plataforma digital tem como principal objetivo quebrar o obstáculo da burocracia 

e encurtar as distâncias entre as instituições acadêmicas e os demais agentes do ecossistema 

de inovação da cidade, promovendo o rápido acesso as pesquisas e descobertas inovadoras 

geradas dentro dos centros de pesquisas, ofertando soluções inovadores para problemas da 

sociedade e negócios.  

Em síntese, a plataforma digital iria promover a expansão do networking entre as instituições 

de pesquisa e empreendedores, superando o obstáculo da burocracia e falta de articulação 

da cidade, por meio da descentralização da comunicação, possibilitando o surgimento de 

negócios inovadores e desenvolvimento do ecossistema. 

 

3.4 Mapeamentos de startups que ofertam soluções 

Startup Logomarca Website Negócio 
País de 
Origem 

Mundo 

Maker 
 

https://www.mundomaker.
cc/ 

 

Escola de inovação e 
tecnologia que oferece 

capacitação para funcionários 
no meio de inovação 

Brasil 

 

Distrito  
https://distrito.me/ 

Plataforma de inovação que 
potencializa resultados de 

negócios por meio de novas 
tecnologias. 

Brasil 

 

Taquion Inovação 

 

http://taquioninovacao.co
m.br/ 

 

Serviço de consultoria para 
implementação de processos 

inovadores 
Brasil 

 

Mavia Consultoria 
Empresarial 

 

https://maviaconsult.com/ 

 

oferece soluções 
personalizadas para seus 

clientes nas áreas de 
estruturação e 

desenvolvimento 

 

Brasil 
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4. Exploração dos macroproblemas mapeados 

Esse capítulo apresenta os principais stakeholders envolvidos nas macrotendências 

destacadas no estudo. É realizada uma análise diante do grau de envolvimento das partes 

interessadas e relacionadas com os ecossistemas inovadores. Em seguida, o escopo 

demonstra o Mapa de Empatia, elaborado através de pesquisas quantitativas e qualitativas 

autorais. Em conclusão, a Árvore de Problemas é retratada para evidenciar os impactos 

ocasionados devido aos macroproblemas explorados durante o estudo. 

4.1. Mapa de Stakeholders 

O Mapa de Stakeholders, ilustrado na figura 5, apresenta as principais partes interessadas 

relacionadas às macrotendências destacadas nos ambientes de inovação do Rio de Janeiro. 

Logo, especifica-se o papel de cada stakeholder e os seus respectivos graus de envolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mapa de Stakeholders 
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Stakeholders Primários: 

Empreendedores de Startups Inovadoras 

Os empreendedores de startups inovadoras desenvolvem modelos de negócio escaláveis 

com grande potencial de crescimento. Nesse sentido, esses empreendimentos precisam do 

apoio de ambientes inovadores para suportar seu desenvolvimento com mentorias e 

conexões com pesquisadores, investidores e outros empreendedores. Os novos 

empreendimentos podem ser considerados elementos centrais no ecossistema de inovação, 

já que o potencial inovador é influenciado pelo suporte gerado através de ambientes 

inovadores, os quais atendem às necessidades das startups, promovendo o ensino, a cultura 

empreendedora, a inovação e o planejamento.  

Prefeitura do Rio de Janeiro 

Com o objetivo de tornar a cidade do Rio de Janeiro uma grande referência de 

desenvolvimento de ambientes inovadores, a Prefeitura inclui a pauta de inovação e 

empreendedorismo em seu planejamento estratégico, buscando gerar políticas públicas 

favoráveis para recuperar o atraso da cidade em relação a outras no Brasil e elaborar projetos 

para fortalecer os ecossistemas de inovação. Consequentemente, esse processo garante o 

desenvolvimento econômico do Rio, gerando empregos e atraindo investidores de risco. 

Portanto, a Prefeitura do Rio, pode ser vista como um grande stakeholder, acerca da temática 

de ecossistemas inovadores levantada no relatório. 

 

Stakeholders Secundários: 

Instituições de Pesquisa 

As instituições de pesquisa consistem em unidades de organizações institucionais que 

possuem o objetivo de desenvolver a pesquisa e a produção intelectual, disponibilizando o 

espaço físico, recursos, materiais e serviços direcionados para as comunidades acadêmicas 

e científicas que geram apoio aos ambientes de inovação, às startups e ao governo. Os 

ambientes de inovação estão conectados a esse stakeholder devido ao olhar consciente e 

intelectual que os centros de pesquisa promovem aos ecossistemas. Essa relação ocorre 

através de grupos de pesquisa e de desenvolvimento dentro dos institutos de ensino que 

promovem a inovação.  
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Associações de Suporte aos Empreendimentos Inovadores 

As associações de suporte aos empreendimentos inovadores são muito importantes para 

gerar oportunidades de negócios e aprendizados, além de networking e benchmarking entre 

os ambientes de inovação e os empreendimentos. As associações de suporte como a 

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) 

e a entidade privada Serviços Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

influenciam na formulação de políticas públicas e estratégias para a área de 

empreendedorismo inovador, “por meio de articulação política e institucional e participação 

em conselhos de órgãos públicos e privados”.47 Essas organizações fornecem análises para 

promover a capacitação, a articulação de políticas públicas e a disseminação de 

conhecimentos.  

Agências de Fomento 

As agências de fomento são instituições que têm como o objetivo principal gerar incentivo 

para empreendimentos previstos em programas de desenvolvimento. Esses institutos 

apresentam relação com os ambientes de inovação, visto que o fomento à inovação é 

importante para promover um ambiente favorável ao desenvolvimento tecnológico, científico, 

empreendedor e inovador.  A partir de suportes, em termos financeiros e técnicos, as startups 

auxiliadas por ecossistemas inovadores conseguem gerar competitividade em relação a 

outras empresas. A Agência Estadual de Fomento (AgeRio), por exemplo, apoia micro, 

pequenas e médias empresas fluminenses por meio de financiamento de projetos de inovação 

e desenvolvimento48. 

Investidores de Risco 

Os investidores de risco geram muitos impactos para os ambientes de inovação, visto que 

aportam recursos no negócio em troca de participação societária em uma empresa de capital 

fechado. Esse grupo de stakeholders é constituído por Investidores Anjo que são pessoas 

físicas que fazem investimentos com seu próprio capital em empresas nascentes com um alto 

potencial de crescimento, pelo Crowdfunding, que consiste no mecanismo de captação de 

recursos financeiros por meio de doações ou participações, por Startup Labs, que são 

                                                
47 https://anprotec.org.br/site/ 
48 https://www.agerio.com.br/sem-categoria/agerio-e-faperj-vao-lancar-novo-edital-do-programa- 
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apoiados por investidores institucionais líderes e através do Capital de Risco Corporativo, 

programas liderados por grandes companhias, que investem em startups49. 

 

Stakeholders Terciários: 

Grandes Empresas 

As grandes empresas nacionais representam as partes interessadas que buscam se 

desenvolver com o apoio de ambientes inovadores para conseguirem se posicionar no 

mercado como potenciais e se apresentarem como atualizadas. Desse modo, as grandes 

organizações seguem a exigência de implementar maior velocidade de inovação e de 

consolidação no mercado e, para isso, buscam o auxílio de ecossistemas inovadores50.  

Sociedade 

A sociedade corresponde ao grupo de stakeholders impactado pelo avanço de ambientes de 

inovação. Essa parte interessada está relacionada ao crescimento de índices econômicos, 

devido ao estímulo de abertura de vagas de emprego geradas pelos ecossistemas 

inovadores. O consumo de produtos e serviços também estimulam o incentivo de 

conhecimento e tecnologia da sociedade e fomentam o pensamento inovador e 

empreendedor dos ambientes, caracterizando uma nova sociedade. 

4.2. Mapas de Empatia 

Este item apresenta os Mapas de Empatia dos stakeholders primários abordados neste 

estudo. A figura 6 apresenta o mapa do empreendedor de startup apresentando seu desejo 

de sobreviver no mercado, criar projetos e atrair investidores de risco. Entretanto, os 

empreendedores inovadores apresentam dificuldades para se desenvolver nesse cenário 

problemático e inseguro. 

 

 

                                                
49 https://anprotec.org.br/site/ 
50https://www.feevale.br/Comum/midias/e46b2a7c-b1a5-4f15-b49f-b961901a2cee/anprotec-
mecanismos-geracao-de-inovacao.pdf 



 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa de Empatia do Empreendedor de Startup Inovadora 

O Mapa de Empatia da Prefeitura do Rio de Janeiro, apresentado na figura 7, analisa e 

descreve os aspectos do panorama desse stakeholder e como ele se sente em relação aos 

ambientes de inovação da cidade. Dessa forma, compreende-se que essa parte interessada 

busca promover o avanço do potencial inovador para superar os diversos obstáculos 

enfrentados na cidade do Rio.  



 

 

 

25 

 

 

Figura 7: Mapa de Empatia da Prefeitura do Rio de Janeiro 

4.3 Árvores de Problemas 

Este item apresenta as Árvores de Problemas de cada uma das três macrotendências dos 

ambientes de inovação do Rio de Janeiro abordadas neste estudo. Através das pesquisas 

realizadas, pôde-se compreender que a falta de políticas públicas favoráveis é um 

macroproblema enraizado no Rio de Janeiro quando se analisa o desenvolvimento de 

ambientes de inovação. Diante de muitas pautas problemáticas na cidade e da falta de 

investimento da prefeitura em inovação e tecnologia, o Rio de Janeiro reconheceu de modo 

tardio a necessidade de adicionar o empreendimento inovador em seus planos 

governamentais, provocando assim o baixo nível de desenvolvimento. Além disso, os líderes 

políticos da cidade se demonstraram inflexíveis e muito burocráticos, devido à insegurança 

jurídica gerada pelo pensamento inovador.  

Diante desse cenário, as startups se tornam muito limitadas, pois não conseguem desenvolver 

seus projetos inovadores e a sociedade passa a apresentar poucas oportunidades de negócio, 

gerando o desânimo em empreendedores. Devido à falta de incentivo do poder público, as 

startups nacionais buscam outras cidades e, até mesmo países, que sejam flexíveis à 
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inovação, o que gera o baixo desenvolvimento na economia do Rio de Janeiro e disponibiliza 

empregos para outros lugares do mundo. Com essa falta de planejamento estratégico 

inovador, os ambientes de inovação também se sentem limitados e, consequentemente, suas 

ideias são contidas e o seu apoio às startups é reduzido. A Figura 8 ilustra essa situação. 

 

 

Figura 8: Árvore que representa a falta de políticas públicas favoráveis 

 

A dificuldade em atrair investimentos de risco para as startups foi destacado como a segunda 

macrotendência dos ambientes de inovação do Rio de Janeiro. De acordo com a pesquisa 

primária elaborada com o objetivo de analisar os fatores responsáveis pela sobrevivência das 

novas empresas, pôde-se destacar os aspectos essenciais para o desenvolvimento de 

ambientes de inovação e concluir quais são os riscos durante o processo de surgimento e 

crescimento de negócios com propostas de inovação na cidade e no estado do Rio de Janeiro. 

Dessa maneira, a falta de investimentos de risco foi um macroproblema afirmado como o 

maior obstáculo externo das startups. A raiz desse problema é caracterizada por ideias pouco 

inovadoras, já que o mercado não é explorado e não existe a integração entre os investidores 

e os empreendimentos. Além disso, existe no Rio de Janeiro uma baixa cultura de 

investimentos anjos - “pessoas físicas ou jurídicas que realizam investimentos com o seu 

próprio capital em startups” -, devido à insegurança dos aplicadores e à baixa educação 

financeira para a sociedade brasileira. Por fim, a legislação não é atualizada para as 
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demandas de empreendimentos inovadores, visto que os parlamentares, na maioria das 

vezes, não promovem o foco nas atividades empreendedoras. A Figura 9 ilustra essa situação. 

 

 

Figura 9: Árvore que representa o pouco investimento de capital de risco em Startups 

Como terceiro macroproblema identificado, a dificuldade de estruturar equipes capacitadas é 

uma adversidade no desenvolvimento de ambientes de inovação do Rio de Janeiro. As causas 

dessa tendência problemática são enraizadas no Brasil, visto que o país apresenta baixa 

infraestrutura de instituições de ensino, equipamentos escolares insuficientes, alto nível de 

evasão de colégios e professores desvalorizados, o que promove a educação precária nas 

cidades e o baixo nível de formação acadêmica. Além desse aspecto, pode-se destacar que 

o Rio de Janeiro é caracterizado pela falta de investimento em conhecimentos tecnológicos e 

científicos, resultando em poucos cursos de especialização disponíveis para os profissionais.  

Os principais impactos das dificuldades de estruturar equipes qualificadas são os obstáculos 

para atrair e reter profissionais especializados, gerando adversidades em elaborar projetos 

inovadores e a carência de estratégias tecnológicas dentro das startups, levando à falta de 

atração de investidores de risco. Simultaneamente, os empreendedores têm muito esforço 

para encontrar os profissionais, o que gera um gasto muito grande de tempo, atraso em 

projetos e o baixo nível de apoio em startups. A Figura 10 ilustra essa situação. 
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Figura 10: Árvore de Dificuldade em Estruturar Equipes Capacitadas 

 

 


