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Promover o desenvolvimento econômico do Rio de

Janeiro através da melhoria do ambiente de

negócios, segurança jurídica, inovação e

excelência nos serviços prestados, atraindo novos

investimentos e oportunidades para a cidade.

MISSÃO

3

VISÃO
Tornar o Rio o melhor lugar do Brasil para se viver e

empreender, sempre com foco no cidadão como

protagonista do desenvolvimento da cidade.

VALORES
Inovação

Segurança jurídica

Transparência

Sustentabilidade

Excelência do serviço

Diálogo com o cidadão



Completar 100 dias de gestão é um verdadeiro marco. Nesse

período, trabalhamos duro e superamos muitos desafios para

desenvolver projetos estratégicos com o objetivo de tornar o

Rio de Janeiro um lugar melhor.

Muitas iniciativas importantes nasceram nesses 100 dias, como:

o Auxílio Empresa Carioca, o Crédito Carioca, o Licenciamento

Integrado (LICIN), a Lei de Liberdade Econômica, a Criação do

Observatório Econômico do Rio, entre outros.

Não queremos parar por aqui! Ainda temos muito trabalho pela

frente. Porém, enquanto desenvolvemos novos programas de

apoio ao Carioca, confira os 20 projetos que foram criados

nesse período.

100

4

DIAS



SMDEIS
PROJETOS



A iniciativa, voltada para micro e pequenas

empresas, oferece um auxílio de R$ 366 por

funcionário que receba até três salários mínimos,

com limite máximo de cinco empregados. Em

contrapartida, a empresa contemplada deve

manter o mesmo número de funcionários por dois

meses após o recebimento do auxílio. 

O principal objetivo do programa é minimizar os

impactos econômicos causados pelas medidas

restritivas, preservando o emprego dos cariocas. A

estimativa é que o auxílio alcance 100 mil

funcionários, em pelo menos 20 mil

estabelecimentos.

AUXÍLIO EMPRESA CARIOCA
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SAIU NA

MÍDIA...

*Clique nas imagens para conferir as matérias* 7

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/04/07/rio-de-janeiro-prefeitura-abre-cadastro-para-o-auxilio-empresa-carioca.htm
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/06/cadastro-no-auxilio-empresa-carioca-e-aberto-nesta-quarta-feira.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-04/prefeitura-do-rio-abre-cadastro-para-auxilio-empresa-carioca-0
https://diariodorio.com/prefeitura-do-rio-lanca-site-do-auxilio-empresa-carioca-requerimentos-ja-podem-ser-realizados/


O programa é uma linha de crédito voltada para

micro, pequenas e médias empresas, com

faturamento entre R$ 10 mil e R$ 400 mil, que

buscam ampliar seu negócio, financiar

equipamentos ou capital de giro.

Seus principais objetivos são: evitar o fechamento

de empresas, promover a reabertura de negócios,

evitar a perda de postos de trabalho, aumentar a

capacidade de investimento e produção, além de

oferecer educação financeira e capacitação para os

empreendedores. 

CRÉDITO CARIOCA
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SAIU NA

MÍDIA...

*Clique nas imagens para conferir as matérias* 9

https://monitormercantil.com.br/auxilio-empresa-carioca-e-credito-carioca-para-ajudar-as-micros/
https://extra.globo.com/economia/empresas-do-rio-ja-podem-pedir-credito-carioca-com-taxas-partir-de-053-ao-mes-24947000.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-03/pandemia-rio-de-janeiro-anuncia-apoio-micro-e-pequenas-empresas
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/03/25/rio-anuncia-programa-auxilio-empresa-carioca-e-credito-carioca.ghtml


O LICIN é uma iniciativa que visa tornar o processo

de licenciamento mais ágil por meio da revisão e

atualização dos procedimentos adotados para as

análises dos pedidos, o que muda completamente

o panorama do licenciamento na cidade, tornando

o Rio a melhor capital do Brasil para a construção

civil.

 

Seu principal objetivo é reduzir drasticamente o

tempo necessário para o licenciamento de obras,

através de um procedimento padronizado e

transparente. O que antes demorava até 243 dias,

passará a ser emitido em até 30 dias.

 

A iniciativa também busca diminuir o uso de

recursos materiais, de forma que todo o processo

possa ser executado de forma digital ao fim de sua

implantação, e facilitar a interação entre os

diversos órgãos envolvidos no licenciamento

urbanístico.

LICENCIAMENTO INTEGRADO – LICIN
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SAIU NA

MÍDIA...

*Clique na imagem para conferir a matéria*
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https://diariodorio.com/licencas-de-obras-serao-emitidas-em-apenas-30-dias-invistanorio/


Com anúncios em diversos veículos, a campanha

#InvistanoRio ressalta vantagens de fazer negócios

no Rio.

A ideia é atrair novos investimentos na cidade,

criando um ambiente de negócios mais amigável e

com menos burocracia para as empresas e

empreendedores locais.

A campanha já contou com a adesão de grandes

marcas, como: Rock in Rio; Banco BTG Pactual; Orla

Rio; Artplan; VTEX; Glória D’Or; Sergio Castro

Imóveis; Casa Firjan; Galeão Rio; entre outras.
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CAMPANHA #INVISTANORIO



SAIU NA

MÍDIA...
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A LLE tem o objetivo de agilizar a vida de quem

quer empreender, gerar emprego e

desenvolvimento econômico sustentável, otimizar

os serviços prestados à população, promover

ações que busquem minimizar a burocracia na

Administração Pública e fomentar mais informação

sobre impactos regulatórios para a tomada de

decisão dos gestores públicos. 

A expectativa é que o PIB per capta da cidade

cresça R$ 4 mil em 10 anos após a aprovação da lei,

gerando 115 mil novos empregos.

LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA
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SAIU NA

MÍDIA...
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https://odia.ig.com.br/opiniao/2021/04/6121298-marcel-balassiano-economia-do-rio-vai-voltar-a-crescer.html
https://diariodorio.com/projeto-da-liberdade-economica-preve-a-geracao-de-115-mil-empregos-em-dez-anos-no-rio/
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/projeto-da-liberdade-economica-para-cidade-do-rio-pode-gerar-115-mil-empregos-em-dez-anos.html


PROJETOS 

EM ANDAMENTO



O Observatório Econômico do Rio é o projeto de

um site com dados, análises, notas técnicas e

estudos especiais sobre a economia do Rio, que

tem como principal objetivo contribuir para o

desenvolvimento da cidade.

CRIAÇÃO DO OBSERVATÓRIO
ECONÔMICO DO RIO
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A digitalização de processos físicos é uma iniciativa

que busca tornar o serviço mais eficaz, agilizar a

emissão de licenças e gerar mais transparência nos

atos, além de combater a superlotação dos locais

de arquivamento e a precarização das condições

de armazenagens desses documentos.

DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO
DE PROCESSOS

18



Conforme o decreto publicado em 1º de janeiro,

todo o processo de licenciamento urbanístico deve

acontecer de forma eletrônica até o final de 2021.

Diante disso, já estamos trabalhando junto ao IPLAN

RIO para realizar as adequações necessárias para

integração dos sistemas e capacitação das

equipes.

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA
PROCESSO.RIO
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A iniciativa visa reestruturar o site de licenciamento

ambiental municipal, de modo a prestar ao

requerente informações corretas e atualizadas

sobre os procedimentos e legislações inerentes ao

licenciamento ambiental, além de disponibilizar os

formulários utilizados.

TRANSPARÊNCIA DO SISTEMA
DE LICENCIAMENTO
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Por meio desta iniciativa, será realizada a análise

completa do estoque regulatório para promover a

melhor organização legislativa das normas sobre

licenciamento urbanístico e ambiental. Assim,

vamos tornar mais claro o processo de

identificação de quais normas o cidadão deve

cumprir a fim de obter sua licença.

O projeto também tem como objetivo promover

simplificação e sistematização das normas de

licenciamento, além de sugerir alterações na

plataforma busca fácil.

GESTÃO DE ESTOQUE REGULATÓRIO
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É um mecanismo que permite a entidades públicas

o teste, em um ambiente micro e controlado, de

novos produtos, modelos de organização ou

condução de serviços.

O objetivo é criar um monitoramento que possa

servir posteriormente para novos modelos de

negócio que interessem à Administração Pública,

além de proporcionar um canal de interligação

entre atores privados e Poder Público, de modo

que haja intercâmbio de informações e cooperação

para alcance dos mesmos fins pretendidos.

SANDBOX REGULATÓRIO
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INVEST.RIO
PROJETOS



O Web Summit é um dos maiores eventos de

empreendedorismo, inovação e tecnologia do

mundo. A proposta é levá-lo ao Parque Olímpico

em abril de 2022 com o objetivo de incentivar

empresas de tecnologia a investirem na cidade e,

com isso, movimentar a economia e causar

impacto tecnológico. 

 

A expectativa é que o evento movimente cerca de

70 mil pessoas, de 160 países. No momento, o Rio

disputa com Porto Alegre para ser palco da

primeira edição realizada fora da Europa.

WEB SUMMIT
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SAIU NA

MÍDIA...

*Clique na imagem para conferir a matéria*
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https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/rio-quer-sediar-mega-evento-de-tecnologia-em-2022.html


O Porto Maravalley visa transformar a região do

Porto em um polo de negócios inovadores. Além

de atrair empresas, o projeto deve prever a

conversão de imóveis vagos na região em

moradias de co-living e apartamentos para quem

trabalha em startups.

PORTO MARAVALLEY
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SAIU NA

MÍDIA...
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https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/porto-maravalley-o-projeto-que-quer-transformar-o-porto-do-rio-em-polo-de-start-ups.html#:~:text=Al%C3%A9m%20de%20atrair%20empresas%2C%20o,claro%2C%20ao%20Vale%20do%20Sil%C3%ADcio


Empresa de big data e AI que oferece soluções

para o governo ser mais eficiente, que a prefeitura

pode se beneficiar. Já trabalharam com a PGM.

NEOWAY
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Projeto embrionário de games para as favelas.

Existe uma grande alavancagem para realizar junto

com a juventude e as secretarias de educação e

juventude.

GAME E E-SPORT
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Espaço para receber startups e iniciativas de

inovação para a cidade.

LABGOV
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Gestão de empréstimos consignados com a

prefeitura do Rio de Janeiro.

NEOCONSIG
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Versão brasileira do evento Web Summit, que

reúne diversas iniciativas com o tema inovação.

RIO INNOVATION WEEK
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Projeto junto a Wakalua e a Organização Mundial

de Turismo (OMT) para estabelecer no Rio de

Janeiro o escritório principal de iniciativas

inovadoras no setor de turismo.

HUB DE TURISMO
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O projeto visa distribuir equipamentos de

exercício em ambientes público com aluguel de

espaço publicitário.

MUDE
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CDURP
PROJETOS



A região portuária do Rio ganhará a primeira

torre residencial na Praça Marechal Hermes,

bairro do Santo Cristo. A ideia é construir, nesse

primeiro momento, 470 unidades. Em sequência,

construir mais duas torres. No total, serão três

torres de 20 andares e 1.224 apartamentos. 

Os valores variam entre R$ 240 mil e R$ 450 mil.

Esse projeto só foi possível após a venda de

Cepacs, que estavam desde antes da

revitalização da área sem negociação. No geral,

são mais de 23 mil certificados envolvidos no

projeto.

PRIMEIRO RESIDENCIAL DO
PORTO MARAVILHA
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SAIU NA

MÍDIA...
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https://extra.globo.com/economia/castelar/porto-do-rio-tera-primeiro-empreendimento-residencial-24958179.html


No início do mandato foi definido, em Decreto, a

redução no quadro de funcionários da CDURP.

REDUÇÃO DE PESSOAL EM 33%
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CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DOS TÚNEIS

Foi assumido com contrato emergencial para operar

e realizar a manutenção dos túneis da AEIU do Porto

Maravilha, vencido há um mês.

Em janeiro, a companhia fez um novo contrato

emergencial com a empresa SD Engenharia para

operar os equipamentos por mais 180 dias. Não era

feita uma nova licitação desde o ano passado.

Agora, uma nova licitação para contrato permanente

está sendo visada. O termo de referência já foi

concluído; passará por uma avaliação e ajustes dos

órgãos técnicos.
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Com a urgente necessidade de movimentação no

Mercado Imobiliário da Zona Portuária, que é

essencial para o sucesso do Porto Maravilha, foi

iniciado um processo de negociação dos terrenos

no FIICDURP. O terreno da Avenida Pereira Reis, 76

já recebeu uma proposta, que está em avaliação.

PROPOSTA TERRENO
AVENIDA PEREIRA REIS, 76
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Como três mensalidades estavam em atraso, foi feita

uma negociação com a Rio Star para um novo fluxo

de pagamentos, onde parte das receitas são

antecipadas. 

REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
COM A RIO STAR (RODA-GIGANTE)
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Foi elaborado um diagnóstico completo da etapa

que o contrato de PPP do Porto Maravilha está, tanto

físico, como financeiro, incluindo a sugestão de

alterações no escopo do contrato, tanto de obra,

como de serviço, com redução aproximada de 50%

em ambos para possível reequilíbrio contratual.

DIAGNÓSTICO PPP DO
PORTO MARAVILHA
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Desde junho de 2020, o Centro de Operações da

Prefeitura parou de ter acesso às câmeras dos túneis

Prefeito Marcello Alencar e Rio 450, no Porto

Maravilha, por falta de manutenção. 

Agora os monitores do COR voltaram a exibir

imagens de 25 câmeras dentro dos túneis

subterrâneos. Além dessas, outras 20 câmeras na

Região do Porto também foram conectadas.

INTEGRAÇÃO DAS CÂMERAS DA
REGIÃO PORTUÁRIA AO COR
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Em parceria com o IDG, está sendo desenvolvida

uma solução de engenharia para drenagem do Cais

do Valongo, incluindo locação de bombas, com o

objetivo de conter os frequentes alagamentos.

Parte dos recursos virá do Consulado norte-

americano e da empresa chinesa State Grid.

DRENAGEM CAIS DO VALONGO
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As ruas já contempladas pelas obras de

revitalização do Porto Maravilha não alagam mais.

Porém, foram mapeados pontos críticos de

alagamento aonde a obra ainda não chegou.

O objetivo do projeto é facilitar o trabalho da

Seconserva, que atua na região em apoio à

CDURP, que, inclusive, já usou o material em

algumas ações na região.

DIAGNÓSTICO PONTOS DE
ALAGAMENTO NA REGIÃO
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Antecipando o cenário de retomada dos eventos

presenciais, foi estruturado um plano para atração

de grandes projetos culturais para o Porto Maravilha.

O objetivo é receber eventos dos mais variados

segmentos no local e recuperar, inclusive, alguns

grandes nomes do calendário anual que, nos últimos

anos, trocaram o Porto por outras áreas da cidade.

PREPARAÇÃO DE CALENDÁRIO DE
EVENTOS PARA A REGIÃO
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O contrato do VLT para proposta de reequilíbrio foi

estudado com o objetivo de encontrar uma solução

para as obras da Vila Olímpica e, assim, não

comprometer os recursos federais já empenhados,

que estavam sob risco há mais de três anos.

DIAGNÓSTICO DAS
PENDÊNCIAS DO VLT
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A nossa equipe é formada por profissionais competentes,

dedicados, focados em resultado e, acima de tudo, apaixonados

pelo Rio de Janeiro.

O nosso time tem diferentes formações e experiências nos

setores público e privado, mas trabalham em prol de um

objetivo comum: tornar o Rio uma cidade atrativa para fazer

negócios. 

Conheça um pouco mais sobre cada um dos nossos integrantes!

THIAGO 
DIAS

Subsecretário
Executivo

NOSSA EQUIPE
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CHICÃO
BULHÕES

Sec. Desenvolvimento Econômico,
Inovação e Simplificação do Rio

CARINA
QUIRINO

Regulação e Ambiente
de Negócios



MARCEL
BALASSIANO

Desenvolvimento
Econômico
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MÁRCIA
QUEIROZ

Licenciamento
Urbanístico

PAULO
CÉSAR

Licenciamentos
Ambientais

EDIVAN
COSTA

Assessor Especial
de Simplificação

RODRIGO
STALLONE

Presidente da
Invest.Rio

GUSTAVO
GUERRANTE

Presidente
da CDURP



COMUNICAÇÃO

SEGUIDORES

IMPRESSÕES

CONTAS

ALCANÇADAS

ENGAJAMENTO
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NOSSOS NÚMEROS

QUASE 2.000

+ DE 50.000

+ DE 3.500

MÉDIA DE 25%

NA IMPRENSA70 MENÇÕES



CONHEÇA NOSSAS

REDES SOCIAIS

@SMDEIS.RIO

SEC. DE DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO, INOVAÇÃO E

SIMPLIFICAÇÃO DO RIO

@SMDEIS_RIO

SEC. DE DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO, INOVAÇÃO E

SIMPLIFICAÇÃO DO RIO
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https://www.instagram.com/smdeis.rio/
https://www.instagram.com/smdeis.rio/
https://www.instagram.com/smdeis.rio/

