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O INSTITUTO GÊNESIS PUC-RIO

O QUE É O INSTITUTO GÊNESIS PUC-RIO?
O Instituto Gênesis é o centro de inovação e 
empreendedorismo da PUC-Rio. Tem como objetivo 
fazer a conexão entre as demandas da sociedade e 
do mercado com o conhecimento acadêmico e 
científico desenvolvido dentro da universidade.

GÊNESIS E INOVAÇÃO
Integrando laboratórios, tecnologias de ponta e 
conhecimentos avançados com pesquisadores, 
professores, especialistas e empreendedores, o 
Instituto Gênesis PUC-Rio consegue implementar, 
dentro das empresas, uma nova mentalidade e um 
novo modelo de operação, focados na otimização 
dos processos e na geração de inovações.

TRADIÇÃO EM INOVAR
Em mais de 20 anos de história, o Instituto Gênesis 
PUC-Rio já desenvolveu projetos, serviços e produtos 
para grandes empresas e governo (federal e estadual). 
Buscando implementar uma cultura orientada à inovação,  
empresas como Oi, Samsung, Lojas Americanas, B2W e 
Warner Music já contrataram o Instituto Gênesis.



INTRODUÇÃO AO PROGRAMA 
GESTÃO DA INOVAÇÃO

O QUE É O PROGRAMA?
O Programa Gestão da Inovação surge para resolver um problema 
estrutural das grandes empresas: a dificuldade para inovar. Por terem 
uma estrutura menos flexível e uma cultura já enraizada, grandes 
empresas tendem a bloquear processos que favorecem a inovação.

OBJETIVO
O Programa tem como objetivo implementar, nas grandes empresas, 
uma nova mentalidade e um novo modelo de operação, focados 
na otimização dos processos e na geração de inovações, através 
da construção e aplicação de metodologias e ferramentas ágeis 
adaptadas às necessidades da sua empresa.

COMO FAZEMOS?
• Reuniões virtuais.
• Workshop prático remoto com a plataforma 
   Miro para produção colaborativa de conteúdo.

JORNADA COMPLETA OU POR MÓDULO
O programa Gestão da Inovação contempla a realização de 
4 módulos. Através desta jornada, sua empresa atinge o 
nível desejado para operar de forma inovadora, otimizada 
e centrada no consumidor. Também é possível realizar 
os módulos de forma independente. Todos os módulos 
são desenvolvidos de acordo com as necessidades da 
empresa, sendo customizados para atender as demandas 
exclusivas de cada negócio (Tailor Made).



IMERSÃO EM CULTURA 
DA INOVAÇÃO

O QUE É?
A imersão consiste em fornecer o conhecimento 
necessário sobre metodologias e ferramentas ágeis, com 
o objetivo de otimizar as operações e de construir uma 
mentalidade e uma organização inovadora.

O QUE A EMPRESA GANHA?
• Equipes com mentalidade orientada à inovação
• Equipes com conhecimento de metodologia e ferramentas ageis
• Gestão alinhada estrategicamente
• Fortalecimento dos soft skills requeridos pelo mercado
  (pensamento integrativo, colaboração, empatia, resolução de problemas)

COMO FAZEMOS?
• Workshop prático remoto com a plataforma Miro 
• Produção colaborativa de  conteúdo
• Encontros Virtuais ou presenciais
• Virtuais (15 a 20 pessoas)
• Para Gestores e Equipe
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MENTORIA 
EXECUTIVA2.

O QUE É:
Mentoria especializada em Design de Serviços, para 
identificar gaps, ganhos e riscos segundo a perspectiva dos 
executivos, gerando os desafios estratégicos que deverão 
ser superados para alcançar os objetivos da empresa. 

O QUE A EMPRESA GANHA:
• Problem Discovery - Identificação e diagnóstico dos problemas;
• Fortalecimento da Cultura da Inovação;
• Levantamento e alinhamento das expectativas dos gestores.

COMO FAZEMOS:
• Sessões individuais de 2 horas com os gestores selecionados;
• Damos voz aos executivos da empresa, utilizando know-how proprietário;
• Participação do especialista Marcelo Nascimento.

MARCELO NASCIMENTO
Designer, especializado em Branding, design thinking 
e design de negócios. Tem ampla experiência em 
plataformas estratégicas de marca, resolução de 
problemas complexos, facilitação de dinâmicas 
colaborativas e metodologias ágeis. Já atendeu clientes 
como FGV, Disney, Bayer, Ticket, Merck, Atento, Coca-
Cola e Pfizer. É sócio fundador da agência Binky, onde 
atua como gestor de Inovação, sendo o responsável 
pela área de estratégia da empresa, liderando 
pesquisas, facilitando sprints, realizando análise de 
dados e construindo plataformas estratégicas de 
marcas em projetos de branding e design de negócios.



WORKSHOP CULTURA 
E LIDERANÇA ÁGIL

OBJETIVO
Desenvolver uma visão de futuro alinhada com o momento atual 
da empresa, priorizando e desenvolvendo soluções para os 
problemas identificados na fase anterior. Ênfase na realização 
de estimativas assertivas, priorização dos itens a serem 
desenvolvidos e de entregas frequentes e com mais qualidade.

O QUE A EMPRESA GANHA?
• Desenvolvimento de soluções para os desafios estratégicos;
• Domínio das Macro Tendências que afetam cenário futuro;
• Visão de Futuro;
• Habilidades de gestão colaborativa;
• Construção da mentalidade ágil nos executivos.

COMO FAZEMOS?

WORKSHOP 1 - FORESIGHT
• Construção de Cenários 
• 3 encontros de 6 horas (imersão)
• Para Gestores, Coordenadores e Funcionários

WORKSHOP 2 - PROBLEM FRAMING
• Priorização de desafios e plano de ação 
• 3 encontros de 6 horas (imersão)
• Para Gestores, Coordenadores e Funcionários
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DESAFIO 
EMPRESARIAL

O QUE É?
Após identificação dos problemas/necessidades da empresa, 
estabelecemos um desafio para o desenvolvimento de uma solução através 
de uma imersão colaborativa. O objetivo é criar um protótipo da solução. 
A solução desenvolvida pode resultar em um projeto a ser realizado pela 
equipe interna da empresa ou buscando uma startup para sua realização. 

O QUE A EMPRESA GANHA?
• Protótipo da Solução desenvolvido pela empresa;
• Definição e priorização das ameaças e oportunidades     
   estratégicas da empresa;
• Construção de um ecossistema de startups orientadas 
   a resolução dos problemas estratégicos da empresa.

4.

POR QUE UMA STARTUP?
A startup já tem um produto ou serviço desenvolvido, bastando 
apenas adaptá-lo à solução proposta pela empresa. Isto torna 
o processo mais econômico, seguro e rápido. Para a empresa 
contratante a possibilidade de resolver um problema real. 
Para a startup a chance de conquistar um grande cliente.

COMO FAZEMOS?
• Definição do desafio
• Lançamento do desafio para redes de empreendedorismo e inovação
• Seleção das Startups 
•Realização do contrato de parceria



PORTFÓLIO:
CASES DE SUCESSO

OITO HUB DE INOVAÇÃO
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.
Cliente: Oi Telecomunicações

GESTÃO DA INOVAÇÃO
Construção de um plano de gestão da inovação, 
através da capacitação de multiplicadores de 
inovação, desenvolvimento de metodologias de 
diagnóstico, acompanhamento e avaliação das 
iniciativas inovadoras. 
Clientes: B2W, Warner Music



RIO CRIATIVO - INCUBADORA DE ECONOMIA CRIATIVA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O projeto Rio Criativo abrangeu duas incubadoras – capital e 
baixada - e apoiou 18 empreendimentos. O faturamento desses 
empreendimentos cresceu de R$ 1,8 milhão ao ano para R$ 9,9 
milhões, e os empregos diretos gerados de 25 a 120.
Cliente: Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro

SAMSUNG CREATIVE STARTUPS
O Creative Startups é um Programa de 
Promoção da Economia Criativa, resultado 
de uma parceria firmada em 2015 entre a 
Anprotec, a Samsung e o Centro Coreano 
de Economia Criativa e Inovação (CCEI). 
Tem como objetivo identificar, selecionar 
e oferecer suporte a empreendimentos 
inovadores em áreas de interesse da 
Samsung. O Instituto Gênesis fornece 
apoio ao desenvolvimento das startups 
selecionadas no programa.



INTERESSADO EM CONHECER MELHOR 
O PROGRAMA GESTÃO DA INOVAÇÃO?
Entre em contato para agendarmos uma reunião.

LARISSA FRIGOTTO 
Coordenadora de Cultura Empreendedora 
larafrigotto@puc-rio.br

PARA CONHECER MELHOR O 
INSTITUTO GÊNESIS PUC-RIO, 
CLIQUEI AQUI!


