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O GLOBO PROJETOS DE MAR

Investimentos transformadores para a cidade

Foram dias de fortes emoções nos 
estádios e de intensos debates so-
bre novas oportunidades de investi-
mentos no Rio de Janeiro. A Copa do 
Mundo serviu não só para atrair os 
holofotes para a cidade como para 
mostrar tudo aquilo que o Rio tem de 
melhor, o que vai além das belezas 
naturais, da alegria e da reconhecida 
hospitalidade carioca. 

Em meio ao Mundial, a Rio Negó-
cios, agência de atração e facilita-
ção de novos investimentos do Rio, 
marcou um gol de placa: organizou 
a Rio Conferences, uma série de cin-
co conferências setoriais, que trou-
xe para a linha de frente empresas 
com operações globais, líderes em-
presariais brasileiros e estrangeiros, 
agentes financiadores e poder públi-
co para apresentar uma nova feição 
da cidade. “Nesses encontros o Rio 
mostrou seu potencial para atrair in-
vestimentos transformadores”, dis-
se o prefeito do Rio, Eduardo Paes, 
destacando o papel da Rio Negó-
cios e sua importância como agente 

para viabilizar novos negócios. Re-
alizados no Museu de Arte do Rio 
(MAR), os encontros trataram de te-
mas relevantes para a economia do 
Rio: Saúde; Tecnologia; Infraestru-
tura; Audiovisual e Óleo e Gás. “São 
os setores em que temos mais com-
petitividade que outras praças”, de-
finiu Marcelo Haddad, presidente da 
Rio Negócios. O Global Investment 
Summit encerrou a série de even-
tos, com debates sobre tendências 
internacionais e o papel do Brasil no 
cenário global. 

Ao todo, a Rio Conferences contou 
com 2.200 inscritos, de 30 países, 
incluindo 500 empresas e 95 pales-
trantes. Haddad acredita que, ao fim 
do ciclo de negócios aberto com a 
conferência, boa parte dos contatos 
realizados se converta em projetos. 

A realização da Rio Conferences 
durante a Copa do Mundo teve re-
sultados tão positivos que já está em 
gestação um novo evento de promo-
ção de investimentos durante a Olim-
píada de 2016. 
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A grande oportunidade da indús-
tria de saúde no Brasil está no setor de 
biotecnologia. Essa foi uma das prin-
cipais conclusões dos debates realiza-
dos no encontro que marcou a abertura 
da Rio Conferences, no dia 13 de junho. 
O encontro contou com 128 participan-
tes, 81 empresas e 19 palestrantes. Há 
consenso de que o avanço do segmento 
está vinculado à capacidade de inovar 
e à definição de políticas públicas que 
ofereçam regras claras e perenes, con-
dições fundamentais para atração de 
investimentos. O ambiente é favorável 
aos novos negócios em função do enor-
me mercado potencial - estimado em 
200 milhões de brasileiros - e pelo po-
der de compra do estado. 

No quesito inovação, o caminho apon-
tado é o de parcerias de longo prazo com 
os detentores de tecnologia. Trata-se de 
uma aposta muito cara, mas especialis-
tas apontam que sem ações diferencia-
das e altamente inovadoras o Brasil não 
entrará para o rol dos países com capa-
cidade de promover mudanças qualitati-
vas no sistema público de saúde. Outros 
fatores mereceram atenção especial das 
discussões, tais como a necessidade de 
agilizar o processo de registro de novos 
medicamentos e incrementar a forma-
ção de mão de obra.

Neste contexto, o Rio de Janeiro des-
ponta como candidato ideal para agluti-
nar iniciativas na área. Reúne condições 
tecnológicas e de capacitação profissio-

GRANDES
OPORTUNIDADES 

 NA ÁREA DE 
BIOTECNOLOGIA

A atração de novos investimentos para a saúde está 
vinculada à capacidade de gerar inovação e à definição de 
políticas públicas claras e perenes. Com um enorme mercado 
potencial, Rio oferece ambiente propício ao desenvolvimento 
tecnológico e já aposta na formação de parcerias com a 
iniciativa privada para consolidar a indústria

nal, bem como um núcleo industrial for-
te e estruturado.  O Rio oferece um es-
paço de cooperação ímpar e, ao mesmo 
tempo, colabora para essa estratégica 
nacional de desenvolvimento.

FORMAÇÃO DE 
PARCERIAS

A Bionovis – parceria das farma-
cêuticas Aché, EMS, União Química e 
Hypermarcas – aposta na biotecnolo-
gia. Em parceria com o laboratório pú-
blico Bio-Manguinhos, está investindo 
R$ 500 milhões na construção de uma 
fábrica no complexo industrial de saú-
de em Santa Cruz. Em três anos, a fá-
brica entrará em operação. 

As dez maiores empresas farmacêu-
ticas de capital nacional estão envolvi-
das em projetos de biotecnologia. 

Especialistas apontam a existência de 
alguns gargalos na política pública que 
precisam ser resolvidos: consolidar o mar-
co regulatório e, do ponto de vista estrutu-
ral, garantir o poder de compra de longo 
prazo do estado para projetos de biotecno-
logia. Há consenso de que, em termos de 
parceria, nada é feito em menos de 10 ou 
15 anos, afinal, qualquer investidor e par-
ceiro que partilha conhecimento e tecno-
logia quer garantia de mercado no longo 
prazo, indicaram os debates.  
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06 SAÚDE

PARTICIPANTES 128
EMPRESAS 81
PALESTRANTES 19

Fonte: Rio Negócios

SEU ENCONTRO 
DO ESTADO DO RIO.
COM A INFORMAÇÃO

E A TRANSFORMAÇÃO

UMA PESSOA PODE TRANSFORMAR 
A INDÚSTRIA E TODO O ESTADO DO RIO? 

O SENAI TEM CERTEZA QUE SIM.

ENTROU COM 14 ANOS NO SENAI, UMA INSTITUIÇÃO QUE FORMA 

PROFISSIONAIS PARA A INDÚSTRIA HÁ MAIS DE 70 ANOS. 

ELE FEZ O CURSO DE TORNEIRO MECÂNICO E APRENDEU NA PRÁTICA 

A DESENVOLVER PROJETOS, CONTROLAR PROCESSOS DE PRODUÇÃO 

E REALIZAR A MANUTENÇÃO MECÂNICA. O SENAI MUDOU A VIDA DO 

CLÁUDIO. E SABE O QUE ELE FEZ? TRANSFORMOU A EMPRESA ONDE 

TRABALHA. E TODA VEZ QUE A INDÚSTRIA SE TRANSFORMA, ELA FICA 

MAIS EFICIENTE, MODERNA E PRODUZ MELHOR. A CONSEQUÊNCIA 

DISSO É UM ESTADO DO RIO MAIS DESENVOLVIDO E REPLETO DE 

OPORTUNIDADES. A TRANSFORMAÇÃO É UMA REAÇÃO EM CADEIA. 

NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, O SENAI FORMOU MAIS DE 

450 MIL PROFISSIONAIS QUE, ASSIM COMO O CLÁUDIO, ESTÃO 

TRANSFORMANDO A INDÚSTRIA, A VIDA DELES E A DE 

MAIS DE 16 MILHÕES DE PESSOAS EM TODO O ESTADO. 

o

O SENAI INVESTE NO RIO. 
E QUEM INVESTE NO RIO CONTA COM O SENAI.

CLÁUDIO DE MORAES
Formado pelo SENAI

e supervisor de produção

de uma grande empresa.

Venha tomar um café com a gente e conheça outras 

histórias de transformação: www.fi rjan.org.br/cafe
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O encontro sobre Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação teve três painéis: 
Big Data; Mobilidade e Mídias Sociais e 
Cloud computing e segurança. A conferên-
cia reuniu 109 expectadores, 73 empresas 
e 18 painelistas, no dia 16 de junho.

A conferência chegou a conclusão de 
que o Brasil é atraente sob três aspectos: 
mercado, arcabouço legal e recursos 
humanos. A legislação do setor é clara e 
estável e há um enorme capital humano, 
com destaque para o Rio de Janeiro, que 
tem universidades e centros de pesquisa 
de qualidade. Dos 55 programas de pós-
graduação em engenharia da computação, 
dois dos mais bem avaliados pela Capes 
estão no Rio.

Foi consenso entre os participantes do 
painel de Big Data que o setor de análise 
de dados está se iniciando globalmente e 
que o Brasil tem uma oportunidade única 
num setor estratégico. Segundo especia-
listas presentes ao evento, para o Brasil, 
até 2018, isso se traduz em oportunidades 

de negócios da ordem de US$ 1 bilhão. 
A tecnologia está pronta para lidar com 

os quatro conceitos do Big Data: volume, 
velocidade, variedade e valor. A necessi-
dade maior hoje em dia é a de uma mão de 
obra preparada. Um artigo da Havard Bu-
siness Review, mencionado na Rio Confe-
rences, apontou que o cientista de dados é 
a nova profissão do futuro.

O destaque no painel sobre  mobilidade e 
redes sociais foi a constatação de que a in-
fraestrutura de rede para as Olimpíadas ca-
pacitará o Rio de Janeiro para um novo ciclo 
de atração de negócios em tecnologia.

O Rio de Janeiro tem uma infraestru-
tura preparada para todas as tecnologias 
do futuro. A partir de 2010, foi iniciada  a 
criação de uma infraestrutura de alta ve-
locidade e, hoje,  já há 10 mil km de fibra 
óptica na cidade, que vive uma série de 
intervenções urbanas visando 2016. 

Também ficou evidente que, cada vez 
mais, dados de rede vão ajudar no pla-
nejamento das cidades. Segundo espe-

cialistas, os recursos de Big Data e re-
des sociais já vêm sendo utilizados, por 
exemplo, para  cruzar os dados dos GPS 
dos ônibus com os dados do bilhete úni-
co para fazer a pesquisa origem/desti-
no e, a partir daí, redirecionar todas as 
linhas de ônibus urbanos. 

Isso só reforça a tese predominan-
te de que as as redes móveis oferecem 
inúmeras oportunidades. O Rio de Ja-
neiro é pioneiro em mapear o trânsito 
das pessoas pela cidade através de in-
formação de celulares.

No painel sobre computação na nu-
vem e segurança foram abordadas as 
perspectivas de crescimento desse 
mercado. Foi constatado que, enquanto 
nos Estados Unidos 50% das empresas 
usam datacenters, no Brasil este per-
centual ainda  é de 10%. Isso mostra o 
potencial de crescimento, apontam es-
pecialistas. A projeção é de um merca-
do de R$ 1 bilhão, em 2014, somente em 
serviços de computação na nuvem.

JOGOS DE 2016
FAVORECEM  SURGIMENTO 

DE NOVOS NEGÓCIOS

Com uma infraestrutura instalada de 
10mil km de fibra óptica e intervenções 
urbanas visando às Olimpíadas, Rio está 
se preparando para viver novo ciclo de 
negócios em tecnologia, com potencial de 
mercado de até U$$ 1 bilhão
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 TECNOLOGIA DA   
 INFORMAÇÃO

PARTICIPANTES 109
EMPRESAS 73
PALESTRANTES 18

Fonte: Rio Negócios



O Brasil faz parte do grupo de seis pa-
íses que suprirão o planeta de petróleo 
nos próximos 20 anos, segundo dados da 
Agência Internacional de Energia. Mas 
apenas 20% da área total de bacias se-
dimentares brasileiras estão mapeadas 
geologicamente. Há, portanto, um enor-
me potencial para novas descobertas. Os 
dados foram apresentados na Conferên-
cia de Óleo e Gás - a quinta da Rio Confe-
rences, que teve 203 participantes, sendo 
125 empresas e 20 painelistas. O evento, 
realizado dia 3 de julho,  contou com três 
painéis que abordaram os temas subsea, 
automação e indústria naval. 

Segundo dados apresentados na Rio 
Conferences, embora o país tenha 7,5 mi-
lhões de km² de bacia sedimentar, apenas 
1,5 milhão km² passaram por mapeamen-
to sísmico. Houve consenso sobre a neces-
sidade de realizar o mapeamento de todo 
o território,  como forma de ampliar o in-
teresse de possíveis investidores. A políti-
ca de Conteúdo Nacional foi outra questão 

ENTRE OS 
MAIORES DO 

MUNDO

O Brasil já faz parte do grupo dos seis países apontados 
como capazes de atender à demanda mundial por petróleo 
nos próximos 20 anos. Líder nacional no setor, o Rio continua 
atraindo novos investimentos.  Mercado agora propõe 
mudanças na  política de conteúdo nacional, com foco em  
ganhos de escala e de competitividade

que motivou intensos debates. O merca-
do defende a  necessidade de se flexibili-
zar as exigências atuais em relação aos 
índices de nacionalização, que atingem 
toda a cadeia de valor. O consenso entre os 
participantes foi  de que, embora existam 
segmentos que já superaram o desafio da 
agregação do conteúdo local,  o foco deve 
ser estratégico,  voltado para os setores em 
que é possível ter escala e competitividade 
internacional. 

Nos próximos quatro a cinco anos, o sub-
sea no Brasil representará  50% do mercado 
mundial e há consenso de que o país tem tudo 
para  fazer parte dessa cadeia global de valor.

O Rio de Janeiro é o principal polo da 
indústria de petróleo do Brasil, responden-
do por 83% da produção de petróleo e 66% 
da produção de gás natural. Isso permite 
atrair investimentos, incluindo o segmen-
to de subsea, que em breve terá um cluster
na cidade, e a indústria naval, cujo polo é o 
maior e mais consolidado do país. Em rela-
ção à automação industrial, o consenso é 
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03
07 ÓLEO E GÁS

PARTICIPANTES 203
EMPRESAS 125
PALESTRANTES 20

de que ela é o melhor caminho para avan-
çar na competitividade. 

O mercado avalia que, no segmento de 
subsea, é preciso  ampliar os serviços de 
pós-venda para ganhar mais espaço. E 
aponta, ainda, que há  quatro novos desafios 
a vencer:  planejamento, gestão, capacitação 
e integração da cadeia de suprimentos. 

Há unamidade também em relação à ca-
pacitação tecnológica  local e à qualidade 
da mão de obra, razão pela qual a aposta 

dos especialistas é de que o Rio  tem enor-
me  potencial  como hub de negócios. 

O Parque Tecnológico da UNiversida-
de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por 
exemplo, que consumiu mais de US$ R$ 1 
bilhão em investimentos,  reúne 12 centros 
de pesquisa e desenvolvimento globais: 
Schlumberger, Baker Hughes, FMC Tech-
nologies, Halliburton, Tenaris Confab, BG, 
EMC, Siemens, Georadar, GE, Vallourec e 
BR Distribuidora.

Encontro sobre Óleo e Gás lotou o auditório do MAR e discutiu as pespectivas do setor no Rio de Janeiro

Divulgação/Renata Mello

Pensou em 
investir no Brasil? 
Fale com a EY.
A EY oferece conhecimento, 
experiência e capacidade técnica para 
ajudá-lo a criar uma estratégia sólida. 
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facebook | EYBrasil
twitter | EY_Brasil
linkedin | ernstandyoung
app | ey.com.br/eyinsights

©
 2

01
4 

EY
G

M
 L

im
it

ed
. T

od
os

 o
s 

D
ir

ei
to

s 
R

es
er

va
do

s.
Tr

ab
al

he
 c

on
os

co
: e

y.
co

m
.b

r/
ca

rr
ei

ra
s

Baixe o app
EY Insights 

gratuitamente na
Apple Store ou
no Google Play.TM

R
io
20
16



Sábado, 19 de julho de 2014 ● 5O GLOBO PROJETOS DE MARKETING

Os números são grandiosos. Com o pré-
sal, a produção brasileira de petróleo deve 
duplicar de 2 milhões de barris/dia para 
4 milhões, nos próximos seis anos (2014-
2020). Os investimentos estimados para 
alcançar esse nível de produção no período 
podem atingir nada menos que U$S 400 
bilhões em toda a cadeia produtiva do setor. 
As reservas nacionais sairão de 15 bilhões 
de barris para mais de 40 bilhões. 

Nos últimos 14 meses foram feitas 46 des-
cobertas de jazidas de petróleo no Brasil, 
sendo 22 em campos terrestres e 24 off sho-
re, das quais 14 no pré sal. A Petrobras tem 
reservas comprovadas de 16,6 bilhões de 
barris e 451,3 bilhões de m3 de gás. A empre-
sa programou investimentos de US$ 221 bi-
lhões entre 2014 e 2018 sendo 70% na área 
de exploração e produção (60% nos campos 
do pré-sal).

O Rio de Janeiro é considerado a capital 
do petróleo no país, respondendo por 83% do 
total e de 66% da produção de gás natural, o 
que permite oferecer inúmeras oportunida-
des para investidores, não apenas nas áre-
as de exploração e produção, mas também 
na cadeia de valor em setores como subsea 
e indústria naval. 

A Rio Conferences foi uma ótima chance 
para tentar entender onde estão as oportuni-
dades e que tipo de relacionamento é preciso 
buscar no mercado.

A Agência Internacional de Energia pre-
vê que o setor terá US$ 55 bilhões de inves-
timentos anuais e que a maior parte esta-
rá concentrada no estado do Rio de Janeiro, 
que, diante desse quadro, encontra-se em 
condições privilegiadas, com inúmeras van-
tagens competitivas,  capazes de  atrair uma 
fatia significativa dos investimentos previs-

tos. Segundo dados da AIE, Brasil, Cazaquis-
tão e Iraque serão os campeões da produção 
incremental de petróleo mundial.

OPORTUNIDADES

O Estado do Rio de Janeiro, por concentrar 
as maiores operadoras e “EPCistas” (empre-
sas de engenharia, projeto e construção) do 
setor de petróleo, vai receber grande parte 
dos investimentos previstos para o setor. 

E se hoje já existem 40 mil pequenas em-
presas registradas como fornecedores da 
cadeia, a tendência é que este número se 
multiplique muitas vezes, o que faz com que 
a indústria de petróleo tenha hoje uma car-
teira de investimentos das mais promisso-
ras, apontam especialistas do setor.

Isso significa que haverá muito mais opor-
tunidades para empresas de todos os  portes, 
mas, principalmente, para as pequenas, em 
todas as etapas de produção relacionadas às 
operações offshore. Do fornecimento de ma-
teriais – tubos, válvulas e máquinas – à pres-
tação de serviços de usinagem (peças fabri-
cadas sob encomenda) ao de serviços como 
transportes e alimentação do pessoal nas 
plataformas. A demanda é ampla.

Nesse universo de atividades relaciona-
das à exploração de óleo e gás em alto mar, 
há grande demanda por bens e serviços. As 
oportunidades de negócios estão, principal-
mente, na formação de parcerias com em-
presas locais e internacionais. 

PADRÃO INTERNACIONAL

Especialistas orientam que as empresas 
interessadas em atuar no setor devem bus-
car, em primeiro lugar, um nicho específico, 
que a diferenciem das demais. Importante, 
também, é investir em competitividade, pois 
esse segmento industrial trabalha com pa-
drões internacionais. Por fim, é necessário 
pensar na internacionalização, o que gera 
grandes desafios para as empresas, o pri-
meiro sendo a barreira do idioma. 

COM O PRÉ-SAL, PRODUÇÃO 
BRASILEIRA DEVERÁ DUPLICAR

     O RIO DE JANEIRO É RESPONSÁVEL POR

66% DA PRODUÇÃO DE GÁS

57% DAS RESERVAS DE GÁS COMPROVADAS

82% PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

84% DAS RESERVAS DE ÓLEO COMPROVADAS

US$ 1,6 BILHÃO INVESTIDOS EM CENTROS DE   

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

36% DOS CURSOS DE ÓLEO E GÁS

128 CURSOS DE GRADUAÇÃO

27 CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO COM 

CONCEITOS 6 E 7 DA CAPES

Fonte: Rio Negócios

O Cartão BNDES tem um dos menores juros do mercado*, crédito rotativo e pré-aprovado e até 48 meses para pagar. São mais de 200 mil produtos e serviços disponíveis para 

você equipar, ampliar ou modernizar sua empresa: de computadores, móveis e veículos utilitários, até material de construção, insumos e cursos de qualificação profissional. 

Se você já tem o Cartão BNDES, acesse www.cartaobndes.gov.br e aproveite. Se ainda não tem, solicite o seu no site do Cartão e procure o gerente do seu banco**.
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*Taxa de juros de 0,93% ao mês, vigente em julho de 2014. **Bancos 
emissores: Banco do Brasi l ,  Banrisul,  Bradesco, BRDE, Caixa Econômica 
Federal,  I taú e Sicoob. A concessão do crédito e a emissão do Cartão estão 
sujeitas à anál ise de crédito real izada pelo banco emissor.

O S  N Ú M E R O S  D O  C A R T Ã O  B N D E S  T R A B A L H A M  A  F A V O R  D A  S U A  E M P R E S A .
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A atração de novos negócios está as-
sociada a variáveis importantes, tais 
como a existência de mercado potencial, 
infraestrutura, talentos, incentivos e fi-
nanciamentos. Tudo isso, o Rio tem ofe-
recido aos empresários, principalmente 
em função da descoberta do pré-sal e da 
realização dos Jogos Olímpicos em 2016.  
Estas foram algumas das conclusões do 
seminário de Infraestrutura da Rio Con-
ferences, realizado no dia 24 de junho. 
O evento contou com 148 participantes, 
sendo 86 empresas e 15 palestrantes.

Ao deslanchar o processo de Parce-
rias Público-Privadas, em 2008, o Bra-
sil vem atraindo maior volume de in-
vestimentos em infraestrutura. O Rio 
de Janeiro é responsável por 20% de to-
dos os recursos investidos no país nes-
se setor. Nos últimos três anos, o país 
registrou US$ 60 bilhões de investi-
mentos feitos por empresas estrangei-
ras fixadas no Brasil. 

O pré-sal atraiu R$100 bilhões entre 
concessões e PPPs e, as Olimpíadas, R$ 

Investimentos originados pelo pré-sal e 
pela realização dos eventos esportivos vêm 
impulsionando a modernização da infraestrutura. 
Modelos de concessões à iniciativa privada 
ganham terreno e podem se expandir ainda mais 
com regulação adequada

36,6 bilhões de investimentos. Desse to-
tal, 60% vêm da iniciativa privada, volu-
me bastante superior se comparado às 
cidades que sediaram os dois últimos Jo-
gos Olímpicos. 

Em Londres, dos R$ 41 bilhões gastos, 
20% vieram da iniciativa privada e, em 
Beijing, os R$ 65 bilhões foram cobertos 
integralmente pelo governo. 

Como consequência dos grandes even-
tos e também devido ao aumento do po-
der aquisitivo da população, que passou 
a viajar mais de avião, o Aeroporto Inter-
nacional do Galeão, administrado pelo 
Consórcio Aeroporto Rio de Janeiro, de-
verá voltar a ser a principal porta de en-
trada do Brasil, pela sua capacidade de 
expansão. 

O consórcio responsável está  inves-
tindo não só para aumentar o número de 
embarques e desembarques de passagei-
ros, como também trabalhando para ab-
sorver a movimentação de cargas des-
tinadas à cidade. Atualmente, 30% das 
cargas, mesmo tendo como destino o Rio, 

 PARCERIAS
 VIABILIZAM   
PROJETOS

24
06 INFRAESTRUTURA

PARTICIPANTES 148
EMPRESAS 86
PALESTRANTES 15

FALTA REGULAMENTAÇÃO

Líder nacional em oferta de cobertu-
ra de água e saneamento, o Rio criou 
um sistema de concessão à iniciativa 
privada que envolve 23 bairros da Zona 
Oeste e 1,7 milhão de pessoas. Para 
tanto, desenvolveu um modelo que está 
sendo replicado em outras cidades. 

Na Rio Conferences, houve consen-
so de que há inúmeras oportunidades 
de realização de parcerias na área de 
saneamento, com ganhos para todos 
os envolvidos:  a população, o poder 
público e a iniciativa privada. 

O que ainda é visto como questão a 
ser equacionada no processo  das con-
cessões  de saneamento país afora, se-
gundo especialistas, é a ausência de 
regulação. 

O estado do Rio terá a sua própria 
agência reguladora a partir de agosto.  

vão primeiro para outros aeroportos.
Para acompanhar esse verdadeiro 

boom de investimentos na cidade, o setor 
de infraestrutura de saneamento – que 
envolve drenagem, coleta, tratamento e 
destinação final do lixo; fornecimento de 
água com qualidade e ainda coleta, tra-
tamento e destinação final do esgoto – 
também está se modernizando. 

FALTA REGULAM

Fonte: Rio Negócios

locacao@glprop.com | (11) 3500-3700

A GLP é uma das principais fornecedoras de parques, condomínios e galpões logísticos  
para locação do mundo. Líder de mercado na China, no Japão e no Brasil, a companhia  
oferece um portfólio de 25,3 milhões de metros quadrados que reúnem localização,  
segurança e infraestrutura completa, com altíssimo padrão de qualidade.

GLP. Líder nos melhores mercados do mundo.

www.glprop.com.br

PARA SER LÍDER DE 
MERCADO, É PRECISO 
MAIS DO QUE INVESTIR, 
É PRECISO ACREDITAR.

Confiança
ou flexibilidade?
tenha os dois. escolha a alog.

Na Alog você tem a confiança

que só um data center de nível

mundial, certificado Tier III e membro

do maior e mais seguro grupo

de data centers do mundo

pode oferecer; e a flexibilidade

que só quem estuda o ambiente

de cada empresa antes de desenhar

uma solução única e sob demanda

é capaz de entregar.

Quando o assunto é resultado,

não dá para ficar em dúvida.

Tome a decisão mais segura,

venha para a Alog.
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A indústria audiovisual, que têm crescido 
três vezes mais que o produto interno bruto 
nacional e representa 5% da economia do Rio 
de Janeiro, pode dar um salto ainda maior 
com a eliminação de quatro gargalos que im-
pedem a sua competitividade: a tributação 
para importação de equipamentos, a melho-
ria dos estúdios, a regulamentação de tra-
balho temporário e a capacitação da mão de 
obra. É o que apontou o painel sobre audio-
visual da Rio Conferences,  realizado dia 27 
de junho. O encontro reuniu 155 participan-
tes que representavam 107 empresas do se-
tor para ouvir 16 palestrantes. 

As perspectivas para a cidade, que res-
ponde por 20% do conteúdo audiovisual pro-
duzido no país, emprega quase 30 mil pesso-
as, tem duas das três maiores distribuidoras 
e sete das dez maiores produtoras brasilei-
ras de filmes, além de ser o cenário de 48% 
das produções estrangeiras realizadas no 
Brasil, são promissoras. 

A importância da indústria do audiovisual 
para a cidade é evidente. Basta ver o peso que 
o segmento tem dentro da Economia Criativa: 

A indústria Audiovisual  responde por 5% do PIB do Rio. 
Apesar da regulamentação que  beneficia a produção nacional, 
fatores como tributação para importação de equipamentos 
comprometem a competitividade. É um setor em crescimento, 
com chances de expansão via internacionalização e geração de 
conteúdos para novas mídias

ele responde por 2,2% dos empregos formais, 
com uma média salarial da ordem de R$ 7.300 
mensais, quase dois terços acima da média 
salarial do país. O Rio de Janeiro está na li-
derança da indústria do audiovisual no Bra-
sil. A Prefeitura reconhece o protagonismo  e 
apoia o setor com incentivos e investimentos. 

A internacionalização de produtos e o li-
cenciamento de direitos autorais de obras na-
cionais foram apontados por especialistas 
como novos vetores de crescimento para in-
dústria. As empresas também precisam apri-
morar sua gestão para atrair maior partici-
pação do capital privado. A nova fronteira é a 
diversificação da mídia. 

O desafio é produzir conteúdo para qual-
quer tipo de tela e, principalmente, para os 50 
milhões de dispositivos móveis com capacida-
de de vídeos que já estão no mercado brasilei-
ro.  Parte do gargalo de mão de obra já está 
sendo reduzido com os 14 cursos oferecidos 
pelo Senai, que já formaram 2 mil profissio-
nais para a indústria. 

A falta de infraestrutura de estúdios e as 
dificuldades de importação de equipamen-

LICENCIAR E 
DIVERSIFICAR

PARA CRESCER
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tos que não têm similar na indústria nacio-
nal precisam ser superados com a mobiliza-
ção das empresas e dos governos e com um 
modelo de negócio que atraia os investido-
res, apontam especialistas.

A criação da Lei 12.485, de 2011, conhe-
cida como a Lei da TV Paga, é um exemplo 
de medida que ajuda o setor.  Só no ano pas-
sado, permitiu a produção de 3.884 horas de 
conteúdo na televisão brasileira.  A moder-
nização da Ancine é apontada como essen-

cial para o setor. O audiovisual também tem 
muito a crescer com a conquista do merca-
do externo, com coproduções, realização de 
filmes e séries em língua inglesa e negocia-
ção para remakes de obras já consagrados 
pelo público brasileiro. 

A vocação esportiva é um trunfo da in-
dústria audiovisual do Rio. Os negócios do 
esporte movimentam mais de US$ 1 trilhão 
ao ano no mundo e, pelo menos, R$ 30 bi-
lhões no Brasil.

Fonte: Rio Negócios

iStock

Durante a Copa, não faltaram 
cartões também fora dos gramados.

Rio Conferences, o maior encontro de negócios do país durante o maior campeonato do mundo.

www.sebraerj.com.br
0800 570 0800

Enquanto a bola rolava nos gramados, o Sebrae/RJ ajudou a Rio Conferences a mostrar a autoridades, empresários 
e investidores do mundo inteiro que o Brasil é muito mais que o país do futebol. Todos puderam ter uma visão 
clara do mercado e suas oportunidades em diferentes setores da economia. E entenderam melhor por que o 
Rio de Janeiro é a porta de entrada para os grandes negócios no Brasil. Este é o Sebrae/RJ, sempre ao lado do 
empresário fluminense, na torcida por uma economia cada vez mais forte.
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O último encontro da Rio Conferences, o 
Global Investment Summit, discutiu tendên-
cias do mercado futuro nas áreas de bens de 
consumo, mercado financeiro, tecnologia e 
inovações e contou com a participação do pre-
feito do Rio, Eduardo Paes, no encerramento. 
“Foi uma oportunidade de apresentar a nossa 
cidade e o nosso país, quebrando certos este-
reótipos que, muitas vezes, apontam esse lu-
gar, que é excepcional para se viver e fazer 
negócios, como se fosse um lugar só para se 
divertir. O Rio de Janeiro é, hoje, um grande 
espaço de investimentos, que conta com apor-
tes públicos e com parcerias privadas. Temos 
uma visão muito clara de que esses grandes 
eventos têm, obviamente, uma relação direta 
e uma mensagem de integração que o esporte 
passa, mas essa é uma enorme oportunidade 
da cidade do Rio de Janeiro mostrar seu po-
tencial”, destacou o prefeito. Ele afirmou que, 
há cinco anos, o Rio investe, em média, 17% 
do orçamento em infraestrutura, atrás ape-
nas de São Paulo e do governo federal, e con-
ta com as três maiores Parcerias Público-Pri-
vadas do Brasil. “Essa cidade tem caminhos 
fantásticos. Além da atratividade da nature-
za, tem oportunidade de realização de bons 
negócios”. O presidente da Rio Negócios, Mar-
celo Haddad, por sua vez, ressaltou o pionei-
rismo do programa, que utilizou a plataforma 
de eventos esportivos para que se convertes-
se em plataforma de negócios. “O evento foi 
muito bom, com um impacto que superou nos-
sas expectativas”, afirmou. Também presen-
te, o ministro do Turismo, Vinícius Lages, 
elogiou a iniciativa da Rio Negócios afirman-
do que a cidade oferece um lote de oportuni-
dades de investimento sem igual. “Com isso 
também atrai e fixa talentos”, assinalou.

DO BRASIL PARA O MUNDO

Empresas brasileiras trilham caminhos 
no exterior e avaliam que o Brasil tem gran-
de potencial para atrair investimentos. Carlos 
Brito, presidente da Anheuser-Busch InBev 
mostrou-se otimista em relação ao país. Para 
ele, em termos de mercado, o Brasil apresen-
ta inovação com ascenção de camadas sociais 
e crescimento populacional. “É um círculo vir-
tuoso. As pessoas migram de classe social, 
ampliam poder de compra, consomem mais e 
com mais qualidade e isso impacta o merca-
do trazendo mais investimentos”, avalia, afir-
mando que o setor de bebidas, por exemplo, 
tem efeito multiplicador. “Cada R$ 1,00 inves-
tido gera R$ 2,5 em atividades correlatas na 
economia”, afirmou. O Brasil ostenta a tercei-
ra posição no mercado internacional de cerve-
ja, atrás apenas da China e dos EUA, e a Inbev 
detêm seis das dez marcas mais importantes 
do mercado internacional, que inclui Brah-
ma e Skol. Pelas contas do presidente da In-
bev, o mercado brasileiro esse ano deve ter o 
segundo maior crescimento em termos de vo-
lume (9%) perdendo apenas para China, que 
deve registrar 42%. “O Brasil é um país fun-
damental nesse setor e tem tudo para se tor-
nar um polo de investimentos” afirma Brito, 
destacando que a expansão internacional da 
Ambev começou com fusões e aquisições na 
América do Sul e hoje há operações em qua-
se todos continentes. “Partimos há 25 anos do 
Rio para o mundo e nos tornamos uma empre-
sa global”, comemora.

Outra empresa com a mesma trajetória de 
sucesso é o BTG Pactual – o maior banco de 
investimento brasileiro encerrou 2013 com pa-
trimônio líquido de R$ 16,1 bilhões e lucro lí-
quido de R$ 5,9 bilhões. “Com muito orgulho 
começamos a operação no Rio há 30 anos e 
hoje temos escritório em quatro continentes, 
América do Sul, América do Norte, Europa 
e Ásia”, revela André Esteves, presidente do 
BTG Pactual. Ele reconhece que o Brasil pas-
sa por oscilações econômicas, mas, nas suas 
palavras, “nada que não seja explicável e re-
solvido”. Segundo ele, “o Brasil é uma grande 
oportunidade global. Só depende da gente in-
vestir no país e empurrá-lo para frente”.

O RIO MOSTROU SEU POTENCIAL

“O Rio de 
Janeiro é 
um lugar 
excepcional 
para se 
investir e se 
viver.”
Eduardo Paes
Prefeito do Rio

“Para realizar 
um sonho 
grande é 
preciso 
investir em 
pessoas.”
Carlos Brito
Inbev

“Nós que 
investimos no 
país temos 
que pensar pra 
frente.”
André Esteves
BTG

“Investimos 
em média 
US$ 2,5 
bilhões na 
Google e 
US$ 1 bilhão 
na Globo”

Sir Martin Sorrell 
WPP

“A 
computação 
cognitiva é a 
nova era da 
computação.”
Guruduth Banavar
IBM

“O Brasil 
apresenta 
muitas 
oportunidades 
e o Rio de 
Janeiro muito 
mais.”
Vinícius Lages
Ministro do Turismo

Empresas globais com raízes cariocas revelaram otimismo em 
relação às oportunidades de investimento no Rio e apontaram 
vantagens de manter operações na cidade, caso da Inbev e 
do banco BGT Pactual. Gigantes como Google e IBM, por sua 
vez, disseram que seus negócios no mercado brasileiro vêm 
ganhando cada vez mais peso 

DO MUNDO PARA O BRASIL

A julgar pela análise da executiva Mar-
go Georgiadis, presidente da Google Améri-
cas, que representa 57% da Google mundial, 
o Brasil tem condição de acelerar o progres-
so com o avanço da tecnologia, que pode fa-
cilitar a vida das pessoas e das empresas. “O 
Brasil é um mercado muito interessante e já 
é o quinto país para a Google”, diz Margo. Os 
números são superlativos: ao redor do mun-
do, há 8,5 bilhões de pessoas ligadas à inter-
net e, no período da Copa, o Google registrou 
dois bilhões de acessos relacionados ao mun-
dial de futebol.

Margo não tem dúvida de que o brasileiro 
é um grande adepto das redes sociais e cita o 
exemplo do Orkut, que decolou quando tinha 
14 milhões de adeptos, dos quais 11 milhões 
no Brasil. “Considero o país a capital mundial 
da mídia social, são 12,5 horas por semana 
acessando as redes sociais que contam com 
a participação de 88% dos usuários de inter-
net”, diz ela. E, mais: O Brasil já é o segun-
do maior mercado do mundo quando se fala 
de WhatsApp, aplicativo de mensagens mul-
tiplataforma que permite trocar mensagem e 

fazer contato pelo celular sem pagar, que em 
cinco anos de lançamento, já fatura US$ 16 bi-
lhões anuais.

A executiva do Google enaltece o merca-
do e a criatividade dos brasileiros citando os 
acessos ao entretenimento pelo Youtube. “O 
Brasil já é um farol para o mundo com oportu-
nidades e criações”, assegura Margo.

INOVAÇÃO

Por falar em inovação, a IBM teve papel 
fundamental no planejamento do Rio para 
a Copa do Mundo, com a implantação de um 
subsistema de computação cognitiva que per-
mite ao Centro de Operações fazer análise, 
previsões e subsidiar a tomada de decisões 
em relação ao trânsito carioca. “O Rio de Ja-
neiro é um exemplo incrível de transformação 
em segurança pública e transporte usando a 
computação cognitiva”, afirma Guruduth Ba-
navar, vice-presidente de Computação Cogni-
tiva da IBM.

Não resta a menor dúvida que as novas tec-
nologias têm impacto sobre as empresas e a 
sociedade em geral. Segundo Banavar, o sis-
tema Watson IBM, baseado em perguntas 

e respostas, que lê todas as fontes de dados 
confiáveis de informações para ter elementos 
concretos ao responder o que está sendo inda-
gado “é uma poderosa ferramenta que ajuda 
tanto em diagnóstico médico como numa aná-
lise financeira ou de arquitetura”, esclarece, 
adiantando que está sendo criado um sistema 
Watson em língua portuguesa. 

Para o presidente e fundador do grupo 
britânico WPP de propaganda e marketing, 
Sir Martin Sorrell, vai além quando a ques-
tão é o uso de ferramentas para tomada de 
decisões. Segundo ele, desde a crise desen-
cadeada em 2008 há uma tendência crescen-
te das empresas de focar no custo das ope-
rações. E cita que das 100 maiores empresas 
do Reino Unido metade dos presidentes são 
oriundos da área financeira. O grupo que di-
rige opera em 110 países, com 178 mil funcio-
nários, fatura anualmente US$ 75 bilhões. 
No Brasil o WPP é dono da maior empresa 
de marketing, a Young&Rubicam e de agên-
cias de publicidade como a JW Thompson e 
a Ogilvy & Mather. “Investimos em média 
US$ 2,5 bilhões na Google, a empresa mais 
valiosa e poderosa do mundo, e US$ 1 bilhão 
na Globo”, revela.

Em sua palestra, Margo Georgiadis, da Google Américas, elogiou o mercado e a criatividade dos brasileiros. Para ela, o Brasil é a capital mundial da mídia social

Carlos Brito, da Inbev, e André Esteves, do BGT Pactual, participaram do debate final do Global Investment Summit, moderado por Elder Marinho, da Bloomberg 

Fotos de Eduardo Uzal/Agência O Globo
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