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• Identificadas a partir de uma visão sobre os ativos disponíveis e 

vantagens comparativas do Estado

• Capital Humano

• Universidades e centros de pesquisa

• Recursos naturais e culturais

• Perfil de empresas      

1. Ambiente de negócios

2. Conhecimento e inovação

3. Entretenimento

4. Logística de transportes

5. Energia

As oportunidades Economia RJ
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Ativos Focos



Ambiente de negócios

• Perda de participação nos vários rankings nacionais – Doing Business e CLP

• Deterioração das instituições: 4 Governadores foram presos ou cumprem pena; 

Assembleia, Tribunais de controle...

• Ambiente fiscal volátil, a despeito do alto preço do petróleo, sucesso da concessão 

dos serviços de água e esgoto antes operados pela CEDAE, e acordos sobre dívida com 

a União

Economia RJ
Ambiente de Negócios

3

Situação



Ambiente de negócios

• Estabelecer uma unidade voltada a desburocratizar e atuar sobre os indicadores Doing

Business ligada ao gabinete do Governador (voltada a acelerar abertura de empresas, alvará

de construção, registro de propriedade, pagamento de impostos, execução de contratos, além

de contato com organizações que fazem ranking, etc.)

• Implementar e executar propostas na seção Reforma do Estado, fortalecendo a

independência, qualidade regulatória e ação profissional das agencias reguladoras

estaduais/municipais, etc. Fortalecer as perspectivas fiscais do Estado, inclusive em um

mundo caminhando para a descarbonização

• Instituir e valorizar políticas e programas de Integridade e Transparência

Economia RJ
Ambiente de Negócios
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Agenda



Centro de conhecimento e inovação

• Ativos: UFRJ, UFF, UERJ, UNIRIO, UFRRJ, UNNF, FGV, PUC, IBMEC, IMPA, IME, CBPF, LNCC, FIOCRUZ,

CEFET, INT, INMETRO, CENPES, CEPEL, Institutos SENAI de inovação, centros de P&D privados, Instituto

Serrapilheira e órgãos públicos como a FINEP, BNDES e INPI

• O estado ainda tem a segunda maior relação de mestres/doutores por mil habitantes do Brasil. É o

segundo estado que mais emprega mestres e doutores no país

• Entre 1996-2014, a formação de mestres e doutores cresce, em MG e RS, a taxas superiores a 2 X

a do Rio de Janeiro

• Há novos polos de formação e desenvolvimento do conhecimento no país

• Proximidade das empresas tende a atrair startups para áreas de maior crescimento econômico e

diversidade de mercados

Economia RJ
Centro de Conhecimento 

e Inovação
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Situação



Centro de conhecimento e inovação

1. Empoderar uma liderança forte no governo para coordenar ações mobilizadoras e

transformadoras; criar um conselho, liderado pelo governador, com a participação das principais

instituições de P&D&I presentes no Estado, sem prejuízo do papel da Secretaria de Ciência e

Tecnologia

2. Desenvolver uma estratégia de posicionamento da imagem do estado do Rio de Janeiro como

centro de conhecimento e inovação (atenção ao CEPEL)

3. Fortalecer e modernizar as instituições e instrumentos sob controle estadual (FAPERJ, UERJ...)

4. Criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de startups e a localização de centros de P&D

privados conectados às instituições educacionais e de pesquisa

Economia RJ
Centro de Conhecimento 

e Inovação
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Agenda



Setor de Entretenimento

• Inclui setores de audiovisual; artes, cultura, esporte e recreação; turismo. O Rio tem uma posição 

singular
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Economia RJ
Setor de Entretenimento

Cobertura

Situação – Ativos:

• Presença de redes de TV e da ANCINE no Rio

• Atividades de Artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades semelhantes de serviços respondem por

2,1% do PIB fluminense (valor adicionado), contra 1,7% na média nacional

• Atividades impactadas pelo turismo – Alimentação, alojamento e transporte – têm maior peso no PIB

fluminense (7,9%) do que na média nacional (4,4%)

• Rio é principal referência de turismo no Brasil e exterior. Além da belezas naturais, capital e algumas cidades

do interior têm tradição de realizar eventos sazonais (réveillon, carnaval, Rock in Rio, maratonas, FLIP etc.)



Setor de Entretenimento

• Desenvolver um plano específico para essas duas indústrias - entretenimento e

turismo, com envolvimento dos parceiros dos vários segmentos que a compõem,

buscando aproveitar as vantagens comparativas existentes ou potenciais

• Contribuir para a consolidação do estado como um centro de desenvolvimento da

educação, conhecimento e inovação nas diversas áreas de entretenimento e turismo

• Estimular o desenvolvimento e publicação de indicadores do segmento, além de

acompanhar os resultados, comparando-os com metas
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Logística de transporte

• Eixos rodoviários críticos: BR-101, BR-040, BR-116 e Arco Metropolitano. Leilões e concessões 

recentes x concessões paralisadas

• Estradas estaduais degradadas

• Eixos ferroviários: MRS- de MG a Sepetiba e porto do Rio (minério de ferro) e Rio- SP

• FCA- tramos Norte-Sul do estado (degradado)

• Porto Açu: importante hub logístico, sem acesso ferroviário

• Porto de Itaguaí: hub conectado ao Arco Metropolitano, mas sem estratégia para integração à rede 

ferroviária com alcance em São Paulo(MRS) ou aumento do processamento in loco de minério e outras 

matérias primas

• Aeroportos competindo com SP (<500 km) no tráfego internacional e como HUBs domésticos

Economia RJ
Logística de Transporte
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Situação



Logística de transporte

• Acompanhar e monitorar os compromissos de investimentos, no Estado, das novas concessões 

rodoviárias federais (BR 040, BR 101, BR 116)

• Assegurar a conectividade do Porto Açu a EFVM, inclusive através da mobilização dos recursos de 

outorga da renovação da FCA e MRS 

• Privatizar a Cia Docas Rio de Janeiro

• Desenvolver novo desenho de concessões estaduais para permitir contratação no quadriênio (atual 

desatualizado e fragmentado)

• Mobilizar recursos, inclusive de outorga da FCA e MRS, para trilhos urbanos.

• Assegurar  a licitação os aeroportos Tom Jobim e  Santos Dumont em 2023, atraindo operadores de 

classe mundial, evitando a degradação de ativos por conta de eventual indefinição do governo federal
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Energia: petróleo e gás e indústrias 
associadas

• O mundo e o Brasil se movem em direção à descarbonização limitando a janela janela de

oportunidade da exploração de óleo e gás. Ao atual passo da transição energética podemos

ganhar com a ampliação da produção de óleo (+700m barris/ano no Brasil, equivalentes a até

USD 70 bi/ano a mais de exportação)

• O Rio concentra áreas exploratórias de baixo custo e com óleo que atende às normas

internacionais de redução de enxofre (óleo bunker de navegação)

• O país pode triplicar o uso de gás natural oceânico, aumentando a produção e reduzindo a

reinjeção

• O Rio pode desenvolver atividades a jusante e a montante desta cadeia de valor

Economia RJ
Energia
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Energia: petróleo e gás e indústrias 
associadas

• Desenvolver ações direcionadas à geração de um ambiente de negócios pró-eficiência e redução de 

custos sistêmicos

• Desenvolver ações voltadas para a regulação da distribuição; uso do gás natural como instrumento 

de atração de investimento industrial com menor carbono (aço, química, fertilizantes, vidro) – destino 

do produto trazido pela rota 3; considerar opções de escoamento de gás para o Porto do Açu

• Criar a uma estrutura governamental dedicada e qualificada para servir de “Portal” público para 

interlocução e atuação voltada para o setor de óleo e gás no ERJ

• Capturar oportunidades associadas ao fim do ciclo de vida útil e descomissionamento de 

plataformas de produção marítima no Brasil – definir padrões ambientais e de trabalho para 

adaptação dos estaleiros fluminenses a novas demandas
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Outros temas

• As oportunidades identificadas não esgotam o potencial da economia do estado do Rio de Janeiro. A

combinação de melhoria do ambiente de negócios com conhecimento e inovação, logística de transportes,

energia e entretenimento /turismo tem o potencial de fazer emergir várias oportunidades econômicas.

• É o caso da agricultura. A agenda de descarbonização e de meio ambiente (vide Rota Verde do Rio, nesta

agenda RIO 2022) reforça políticas voltadas para recuperação de áreas degradadas via reflorestamento,

proteção de mananciais hídricos e desenvolvimento de bio energia (eg. cana de açúcar em Campos). A

agenda de logística de transportes é crítica para a redução de custos e, em especial, a capacidade de

fornecer just in time para os mercados urbanos consumidores (eg. hortaliças). O desenvolvimento do

turismo no estado cria novos mercados para pequenos produtores.

• O ponto de partida no caso da agricultura e de outros temas é um ciclo de planejamento estratégico,

ouvindo os diversos atores – em especial, produtores e instituições de pesquisa e extensão - com o

objetivo de identificar vocações microrregionais, as barreiras ao desenvolvimento e estabelecer

prioridades de curto, médio e longo prazos. Aqui pode-se referir à experiencia do dos planos estratégicos

para a agricultura- PEDEAG-3)
13

Economia RJ



Rio 2022
Grupo Economia


