
9 SERVIÇOS QUE 
FAZEM A DIFERENÇA

O QUE É O INSTITUTO GÊNESIS?

O Instituto Gênesis é uma unidade complementar da PUC-Rio, 
com o objetivo de transferir conhecimento da Universidade 
para a sociedade, por meio da formação de empreendedores 
e da geração de empreendimentos inovadores de sucesso.

Do projeto a 
criação da startup
6 meses a 1 ano
Virtual ou Residente
Capacitação e Consultoria

GERMINADORA

Desenvolvimento de startups 
para consolidação no mercado
2 a 3 anos
Virtual ou Residente
Capacitação e Consultoria

INCUBADORA

Impulsionamento  das 
startups  graduadas
Acesso a palestras e eventos
Networking do Gênesis

PÓS-INCUBADORA

CONSULTORIAS
São mais de 20 consultores para apoio em 
diversas áreas: tecnologia, jurídico, financeiro, 
comunicação, marketing, design, gestão de 
projetos, branding, planejamento, design 
thinking, UX, entre outros.

1
ACOMPANHAMENTO
Realizamos diagnósticos trimestrais do ciclo 
de vida dos empreendimentos apoiados. Este 
acompanhamento permite maior eficiência na 
oferta de serviços adequados às necessidades 
especificas de cada negócio.

2

PEIEX
Através de parceria com a PEIEX, o Gênesis indica 
incubados para programa de internacionalização. 
O programa também contempla uma análise 
gratuita da empresa incubada, preparando-a 
para possível internacionalização.

LAND2LAND
Programa para parcerias comerciais e entrada 
em outros países para nossas startups 
incubadas. O Land2Land oferece acesso à 
rede empreendedora dos países que fazem 
parte do programa.

INTERNACIONALIZAÇÃO
O Instituto Gênesis possui dois modelos 
para promover a internacionalização das 
startups incubadas:3

ACESSO A LABORATÓRIOS PUC-RIO 
Aproximação com os laboratórios de excelência 
e pesquisadores qualificados da PUC-Rio para 
efeito de aquisição de inovação e tecnologia e 
de conhecimentos necessários para o 
desenvolvimento de novos produtos e processos.

4
INFRAESTRUTURA 
Auditório, duas salas de reuniões, espaço 
de coworking, copa, impressora, copiadora, 
acesso à Internet banda larga através de 
fibra ótica, limpeza, segurança, contínuo, 
recepcionista e suporte em rede.

5
APOIO DE COMUNICAÇÃO, 
DESIGN E JURÍDICO
Orientação Legal para as startups, análises 
contratuais e realização de trabalhos de 
Design e Publicidade para os incubados 
(Logo, cartão de visitas, materiais gráficos)

6
RODADAS DE NEGÓCIOS  
Articulação entre as empresas apoiadas e 
as principais organizações nacionais e 
internacionais que fazem parte da rede 
de relacionamento do Instituto Gênesis.

7
REDUÇÃO DE ISS PARA 
EMPRESAS DE TECNOLOGIA 
Empresas de “base tecnológica” residentes 
no Instituto Gênesis podem ter uma redução 
de ISS de 5% para 2%.

8
ASSESSORIA CONTÁBIL  
Serviços de contabilidade parcialmente 
custeados pela incubadora.9

MODELOS DE INCUBAÇÃO

MOTIVOS PARA INCUBAR 
SUA STARTUP NO 
INSTITUTO GÊNESIS PUC-RIO



RESULTADOS DE MAIS 
DE 20 ANOS DE ATUAÇÃO 

TAXA DE SOBREVIVÊNCIA 
DAS STARTUPS NO BRASIL 
A taxa de sobrevivência indica a porcentagem de 
empresas que permanecem em atividade após 
cinco anos do início de suas operações.

É a taxa de sobrevivência 
das startups graduadas no 
Instituto Gênesis PUC-Rio 

O Instituto Gênesis, através da geração de mais 
de 145 empreendimentos, já movimentou mais 
de R$3.5 Bi de faturamento, o que representa 

20% do faturamento total nacional.

IMPACTO NA ECONOMIA NACIONAL
Existem 236 incubadoras no Brasil, que 
através de suas empresas incubadas e 
graduadas geraram um faturamento 
superior a R$15 bi.*
*Estudo de Impacto Econômico Segmento de 
Incubadoras de Empresas do Brasil, parceria 
entre Anprotec, FGV e Sebrae, 2016

AUMENTO EXPRESSIVO NO FATURAMENTO 
DAS STARTUPS INCUBADAS
As startups incubadas no Instituto Gênesis tiveram 
um  aumento do faturamento médio mensal de 72%* 

85%

2015
1ª Brasil 

13ª Mundo

2018 
1ª do Brasil 

11ª do Mundo

2014  
1ª Brasil 

9ª Mundo

RECONHECIMENTO MUNDIAL
A UBI Global é uma instituição de pesquisa sueca que reúne 
e avalia o desempenho das incubadoras no mundo.
Selecionado na categoria “World Top Business Incubator – 
Managed by University”, o Instituto Gênesis foi o mais bem 
colocado dentre as instituições brasileiras nos seguintes anos:

As startups incubadas no Instituto 
Gênesis têm um faturamento médio 
146% maior que os das startups de 
outras incubadoras.

FATURAMENTO MÉDIO ANUAL 
DAS STARTUPS NO BRASIL

R$50K*
Média de faturamento 

anual de 70% das 
startups brasileiras 

R$ 500K*
Média de faturamento 

anual das 6% mais 
valiosas do Brasil 

FORA DE INCUBADORAS:

R$197K*
Média de faturamento 

anual das startups 
incubadas no Brasil

DENTRO DE INCUBADORAS:

*Mapeamento dos Mecanismos de Geração de 
Empreendimentos Inovadores no Brasil, Anprotec, 2019.
**Relatório Anual 2019, Instituto Gênesis PUC-Rio, 2019

*Mercado Brasileiro de Startups, parceria entre Parallaxis Economia 
e Ciência de Dados e Perrotti e Barrueco Advogados, 2017.

R$ 485K**
Média de faturamento 

anual das startups 
incubadas no Gênesis

Empresas incubadas no Brasil*

Empresas fora de incubadoras*

80% 
60%

*”Demografia das Empresas e Estatísticas 
de Empreendedorismo 2017'', IBGE, 2017.

*número referente ao período de um ano 
de incubação, de set/2018 à set/2019.

O Instituto Gênesis possui em seu 
portfólio algumas das startups com 
maior faturamento do país, ou seja, 
faturamento anual superior a R$500K.



NOSSO PORTFÓLIO 
FALA POR SI SÓ
Desde 1997 em atuação, o Instituto Gênesis 
já graduou mais de 145 startups. A graduação 
ocorre quando a startup passa por todo o 
processo de incubação com êxito.

PROGRAMA OITO
Cliente: Oi

Incubação de startups em estágio inicial e aceleração de 
negócios mais maduros. O Instituto Gênesis é responsável 
pela Seleção dos Empreendimentos e pela Coordenação da 
Incubação das Startups.

PROGRAMA AGIR
Cliente: Fundação Vale

O projeto fomentou o empreendedorismo e capacitou 
empreendedores sociais em regiões subdesenvolvidas do Brasil.
+ de 25 empreendimentos incubados
+ de 200 empreendedores de baixa renda capacitados

RIO CRIATIVO
Cliente: Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro

O Rio Criativo foi concebido em 2009 pela Secretaria de 
Estado de Cultura do Rio de Janeiro em parceria com o 
Instituto Gênesis da PUC-Rio e outros atores. O Gênesis 
atuou no projeto através da criação e coordenação de duas 
incubadoras – capital e baixada -  apoiando 18 
empreendimentos selecionados via Edital público.

Pipeway
Desenvolve equipamentos tecnológicos e oferece 
serviços de inspeção em dutos a nível mundial
• Presente em 17 países
• Está no mercado há 19 anos
• Nasceu em um laboratório da PUC-Rio

AfferoLab
Soluções em educação corporativa para treinamento 
e desenvolvimento de pessoas e empresas.
• Fusão entre 3 graduadas - MHW, Milestone e EduWeb
• Maior empresa de educação corporativa do Brasil
• Comprada pelo grupo Bertelsmann 
• Nasceu no LES

Sieve
Empresa pioneira, líder em inteligência de preço 
e análise de dados para e-commerce.
• Comprada pela B2W por R$ 88,6 milhões
• 1ª plataforma de precificação dinâmica no Brasil

PROJETOS DE DESTAQUE
Principais projetos de incubação realizados 
para grandes empresas e governo.

GRADUADAS DE DESTAQUE

Cortex
Empresa de inteligência de dados.
+ Plataforma líder em Growth Intelligence do Brasil
+ Recebeu aporte de R$120Mi em 2020 da Softbank
+ Clientes: Unilever, Fiat Chrysler, Roche e Carrefour
+ Filiais em São Paulo, Lisboa e San Francisco


