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Resumo 
 

 

“Loja Conceitual “Empreenda-se”- um empreendimento inovador” tem como seu 

propósito máximo a apresentação de uma proposta viável de intervenção 

empreendedora dentro da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio), através da construção de uma loja conceito do Instituto Gênesis, que 

contempla a incubadora da universidade. O objeto em questão tem três objetivos 

principais: melhorar o acesso ao mercado das startups incubadas, melhorar o nível 

de conhecimentos dos alunos no trabalho da incubadora e, consequentemente, 

incentivar o empreendedorismo entre os jovens universitários. Como o Instituto 

Gênesis trabalha com foco total no perfil de seus empreendedores, mais do que 

nos negócios em si, a loja conceito, apesar de visar as vendas e divulgação das 

startups, fará isso através do compartilhamento das histórias de seus 

empreendedores. Espera-se, portanto, que os alunos procurem mais a incubadora 

para realizar cursos, que tenham interesse em realizar as eletivas que a 

universidade oferece dentro do domínio adicional e que, acima de tudo, inspirem- 

se a criar suas próprias histórias empreendedoras! 
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1 Introdução 

 
O trabalho que se apresenta tem como seu propósito máximo a 

apresentação de uma proposta viável de intervenção empreendedora dentro da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), através da 

construção de uma loja conceito do Instituto Gênesis, que contempla a incubadora 

da universidade. Este trabalho é a etapa conclusiva de um processo que se iniciou 

com o curso de especialização em Educação Empreendedora, uma iniciativa do 

Sebrae Nacional e do Ministério da Educação (MEC), com execução da PUC-Rio. 

O tema sobre o qual o assunto será trabalhado é “Tipos de Empreendedorismo: 

mercado e inovação”. 

Inicializada a especialização em Educação Empreendedora, havia a 

esperança de que o conteúdo aprendido pudesse ajudar no dia a dia da equipe da 

incubadora da universidade em questão. E, sem sombras de dúvidas, o que foi 

lido, aprendido e assimilado, foi útil para a prática presenciada todos os dias no 

relacionamento com os empreendedores que compõem o ambiente inovador da 

universidade, pioneira no ensino do empreendedorismo. 

Desta forma, quando surgiram os temas do trabalho de conclusão final do 

curso, a ideia inicial foi trabalhar na proposta de uma intervenção empreendedora, 

podendo entregar à instituição um projeto inovador e viável de ser implementado. 

E o melhor: baseado em um arcabouço teórico e utilizando-se de dados e fatos 

reais. Assim, foi possível unir teoria e prática, fechando um ciclo considerado 

fértil para o desenvolvimento de novas ideias. 

Apresentar um trabalho que traz a construção de uma loja conceito da 

incubadora dentro da PUC-Rio é relevante porque impacta três pontos importantes 

do ecossistema afetado: atende a uma das maiores demandas percebidas das 

startups: acesso a mercado, além de melhorar a divulgação da incubadora dentro 

da universidade (um desejo compartilhado pela direção do Instituto Gênesis e sua 

equipe) e aumenta o conhecimento dos alunos no trabalho da incubadora, podendo 

despertar neles o interesse pelo tema! 

Ainda vale destacar o caráter inovador da proposta em si, que não possui 

similaridade em nenhuma outra universidade do Brasil. Considerando o conceito 

do intraempreendedorismo, ou empreendedorismo corporativo, podemos 

considerar o trabalho proposto um exemplo de como uma instituição pode inovar 
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dentro do seu tema. Caso a loja conceito seja aprovada e tocada pela instituição, 

será um case de inovação dentro de uma instituição, como explicou José Carlos 

Assis Dornelas: “Empreendedorismo corporativo é o processo pelo qual um 

indivíduo ou grupo de indivíduos, associados a uma organização existente, criam 

uma nova organização ou instigam a renovação ou inovação dentro da 

organização existente”. 

O presente trabalho está dividido em quatro capítulos, que englobam as 

contextualizações necessárias para se chegar à ideia da loja conceito. No primeiro 

capítulo, a PUC-Rio, local onde este trabalho se propõe intervir, é apresentada, 

através de um recorte que apresenta as características do seu ensino 

empreendedor. Depois, no segundo capítulo, o Instituto Gênesis tem sua história, 

detalhes e desafios destrinchados, levando para o foco necessário: os 

empreendedores da incubadora, os alunos da universidade e o incentivo ao 

empreendedorismo. Após estas contextualizações, o terceiro capítulo apresenta a 

loja conceito propriamente dita. Por fim, as conclusões fecham o assunto. 
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2 PUC-Rio: uma universidade empreendedora 

 
Ao iniciar este trabalho, buscou-se estudos apresentados no início desta 

especialização, quando o conceito de universidades empreendedoras foi 

apresentado. Lucia Radler dos Guaranys (2002), em seu artigo “Universidade 

Empreendedora: conceito em evolução, universidade em transformação”, faz um 

breve histórico das mudanças pelas quais passaram as universidades, até chegarem 

ao conceito atual, que considera a existência de universidades empreendedoras. 

Da Idade Média, quando tinham a missão de preservar e transmitir o 

conhecimento, passando pelo início do século XX, quando a pesquisa passou a ser 

um foco das instituições, as universidades chegaram ao um modelo existente hoje 

em algumas instituições, mas desejado e ainda perseguido pela maioria delas: o de 

universidade empreendedora. Diz a autora: 

A universidade moderna surgiu no século passado, nos anos 

1970, e se distingue da anterior por ter uma visão de servir à 

comunidade. Nesse novo modelo, a pesquisa e o ensino estão 

mais voltados para aplicação de conhecimento em soluções de 

problemas sociais, econômicos, industriais etc e há a 

preocupação com o emprego dos seus graduados. 

(GUARANYS, 2010, p.94). 

Isto posto, vale entrarmos um pouco na histórica da PUC-Rio, onde este 

projeto será apresentado. A PUC-Rio, é uma instituição comunitária, filantrópica e 

sem fins lucrativos, “que visa produzir e propagar o saber a partir das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, tendo por base o pluralismo e debates 

democráticos, objetivando, sobretudo, a reflexão, o crescimento e enriquecimento 

da sociedade”, de acordo com informações oficiais do site da instituição 

(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2017a). 

Fundada em 1941, a universidade em questão tem na sua história o 

pioneirismo quando o assunto é o estímulo ao empreendedorismo e pode ser 

considerada uma universidade empreendedora. Vale destacar que, em 2007, a 

universidade criou o Domínio Adicional de Empreendedorismo, o primeiro a ser 

reconhecido em nível nacional pelo Ministério da Educação (MEC). Esse domínio 

é uma titulação adicional dada ao aluno que durante sua graduação cursa também 

disciplinas sobre empreendedorismo. E mais: dentre os 24 domínios adicionais 

que a PUC oferece aos alunos a cada semestre, o domínio de Empreendedorismo 
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tem sido a formação complementar mais procurada. Em 2015, foram mais de  

1200 alunos cursando essas disciplinas. 

A história da PUC-Rio com o empreendedorismo, no entanto, é mais 

antiga. Em 1995, foi criada uma incubadora de empresas e, junto com ela, as 

primeiras disciplinas de empreendedorismo começaram a ser planejadas. Em 

1997, todas as ações ligadas ao tema foram reunidas na criação do Instituto 

Gênesis, que até hoje, 20 anos depois, tem o “objetivo de transferir conhecimento 

da Universidade para a sociedade, por meio da formação de empreendedores e da 

geração de empreendimentos inovadores de sucesso”, de acordo com o site da 

instituição. O Instituto Gênesis engloba a Empresa Júnior da PUC-Rio e sua 

incubadora de empresas, eleita em 2015, a décima terceira melhor incubadora do 

mundo e primeira da América Latina, na categoria "Melhores Incubadoras de 

Universidades", pelo UBI Global, instituição de pesquisa sueca que avalia e reúne 

as melhores incubadoras do mundo (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2017b). 

E as primeiras disciplinas ofertadas lá em 1995, transformaram-se em 25 

disciplinas que compõem hoje o domínio adicional. Dessas, três são obrigatórias: 

“Atitude e comportamento empreendedor”, “Trajetória de vida empreendedora” 

ou “Planejamento de Negócios” e “Projeto final de Empreendedorismo”. Vale 

destacar também, que um dos diferenciais da PUC-Rio tem sido seu foco no 

indivíduo empreendedor. Em outras palavras, a universidade acredita que um bom 

empreendedor vale mais do que um bom projeto. Este foco pode ser claramente 

percebido no nome destas disciplinas obrigatórias, por exemplo. 

Ainda apresentando o quadro empreendedor percebido nesta universidade, 

é preciso destacar também o Instituto Tecgraf de Desenvolvimento de Software 

Técnico-Científico da PUC-Rio (Tecgraf/PUC-Rio), laboratório de computação 

gráfica, e o Laboratório de Engenharia de Software (LES), que possuem relação 

com grandes empresas, como Petrobras, IBM e Apple. Representam assim, um 

dos tipos possíveis de interação universidade/empresa. 

Fechando a análise, a universidade possui a Agência PUC-Rio de Inovação 

(AGI), responsável pela propriedade intelectual de tudo o que é criado em 

conjunto pela universidade e seus alunos. É fato, portanto, que a PUC-Rio possui 

um olhar empreendedor em suas ações, podendo ser considerada um bom  

exemplo de universidade empreendedora. 
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Entretanto, é preciso levantar questões importantes do quadro apresentado. 

Apesar de seu forte envolvimento com o tema, a PUC-Rio ainda foca seu 

programa de empreendedorismo na oferta pontual de algumas disciplinas, 

ofertando-as de forma adicional e optativa. A oferta é interessante e muito 

superior ao que se percebe em outras universidades, mas analisando com mais 

apuro, percebe-se um espaço amplo de crescimento para o ensino de 

empreendedorismo na universidade. 

Mais do que oferecer disciplinas ligadas ao tema, é preciso trabalhar de 

forma mais contundente numa aprendizagem significativa, ou seja, focando na 

experiência do aluno, na sua prática e na contextualização com o mundo real. E 

isto se consegue quando os professores de uma maneira geral são convidados a 

despertar para o tema do empreendedorismo e, assim, trabalhar o assunto da 

melhor maneira possível em suas disciplinas. Despertados para este olhar 

empreendedor, os professores podem não só levar o tema propriamente dito para 

seu discurso, como adaptar suas atividades de modo a despertar nos alunos uma 

atitude empreendedora. 

Outro ponto que pode ser mais bem explorado é o relacionamento dos 

alunos com a incubadora de empresas da universidade, ou Instituto Gênesis. E é 

justamente neste aspecto que este trabalho se propõe a discutir e aprofundar. 

Pensando na experiência do aluno e sua aproximação com o mundo real, um 

maior relacionamento com a incubadora pode melhorar e reforçar os laços dos 

alunos com o tema. 

De acordo com a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (Anprotec), uma incubadora de empresas 

tem por objetivo oferecer suporte a empreendedores para que 

eles possam desenvolver ideias inovadoras e transformá-las em 

empreendimentos de sucesso. Para isso, oferece infraestrutura e 

suporte gerencial, orientando os empreendedores quanto à 

gestão do negócio e sua competitividade, entre outras questões 

essenciais ao desenvolvimento de uma empresa. 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES 

PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES, 

2017b, p. 1). 
 

Em outras palavras, podemos afirmar que uma incubadora de empresas é 

um forte elo de união entre uma universidade e o mercado. Desta forma, promover 

uma aproximação entre os alunos e a incubadora contribuirá para que a prática de 
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tudo o que é estudado nas disciplinas possa ser experimentado, vivido e observado 

pelos alunos. 

Em paralelo, ao olharmos para dentro do Instituto Gênesis, percebe-se uma 

necessidade de melhorar e estreitar os laços com a universidade e seus alunos. Em 

todos os eventos que são realizados lá e que têm os alunos da PUC-Rio como 

público-alvo, são realizadas pesquisas que comprovam uma percepção da equipe 

que lá trabalha: a de que o Instituto precisa ser melhor conhecido dentro da 

universidade, já que muitos alunos desconhecem a existência da incubadora e do 

Instituto como um todo. 

Esta necessidade, portanto, é uma das alavancas para a ideia deste 

trabalho. Mas não é a única. Entre as empresas e projetos incubados, é unânime a 

vontade de se fazerem conhecidas dentro da universidade. Existe, entre os 

empreendedores, uma vontade de contar suas experiências e mostrar seus produtos 

e serviços. E esse desejo vem não apenas de uma necessidade básica de mercado 

(já que os alunos e seus familiares são público-alvo de algumas destas empresas), 

como também por uma vontade simples de contar sua história dentro da 

universidade em que estudaram e possuem boas lembranças. 

Neste momento, valem duas explicações: para incubar uma empresa é 

preciso ter algum vínculo com a universidade, ou seja, pelo menos um dos sócios 

precisa ser aluno, ou ex-aluno da instituição. Além disso, a PUC-Rio, desperta, na 

grande maioria de seus ex-alunos, boas lembranças de uma época já finita. Na 

entrevista inicial do processo seletivo na incubadora, é perguntado a todos os 

candidatos o porquê do desejo de estar na incubadora e é comum ouvirmos que há 

um desejo de voltar a frequentar o campus da universidade, muito por conta do 

saudosismo da época em que eram alunos. 

Desta forma, pensando na vontade que a direção do Instituto possui em 

aumentar sua penetração entre os alunos e na necessidade de mercado que suas 

empresas possuem, surgiu a ideia da construção de uma loja conceito da 

incubadora, que terá na figura de seus empreendedores e empresas o foco 

principal. 

O projeto contempla a construção de um módulo sustentável e moderno, 

que será erguido no campus da universidade e será um posto avançado da 

incubadora, servindo para divulgar seu trabalho, suas empresas e, principalmente, 

para disseminar o tema do empreendedorismo entre seus alunos. 
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3 Os desafios do Instituto Gênesis, a incubadora da PUC-Rio 

 
Considerando que este trabalho propõe-se a apresentar uma loja conceito 

da incubadora de empresas da PUC-Rio, faz-se necessário apresentar seu 

universo, destacando qualidades e desafios. 

Antes, porém, vale contextualizar o cenário das incubadoras no 

Brasil. De acordo com um estudo realizado em 2016 pela Anprotec em parceria 

com o Sebrae, o Brasil tem 369 incubadoras em operação, que abrigam 2310 

empresas incubadas e 2815 empresas graduadas gerando 53.280 postos de 

trabalho. O faturamento das empresas apoiadas por incubadoras, ou startups, 

ultrapassa os R$ 15 bilhões. Os dados, retirados do site da Anprotec, deixam claro 

se tratar de um setor que possui relevância no cenário nacional. 

Ao oferecer suporte ao empreendedor, a incubadora possibilita que o seu 

empreendimento tenha mais chances de ser bem sucedido. Além de condições 

favoráveis de infraestrutura e capacitação dos empreendedores, as startups – pelo 

fato de estarem em um espaço onde há várias empreendimentos inovadores do 

mesmo porte – contam com inúmeras conexões, que favorecem o crescimento do 

negócio e o acesso ao mercado. 

Os empreendedores têm, ainda, oportunidade de acesso a universidades e a 

instituições de Pesquisa e Desenvolvimento, com as quais muitas incubadoras 

mantêm vínculo. Isso ajuda a reduzir custos e riscos do processo de inovação, pois 

permite o acesso a laboratórios e a equipamentos que exigiriam investimento 

elevado. 

Para ingressar em uma incubadora, a empresa precisa passar por um 

processo seletivo. As regras de seleção variam de acordo com cada incubadora, 

mas pode-se dizer que o pré-requisito mais importante é a inovação. No caso 

específico do Instituto Gênesis, são abertos dois editais públicos por ano, um no 

primeiro semestre e outro no segundo. Cada um leva em média três meses e os 

empreendedores candidatos passam por uma série de avaliações e entregas – como 

uma entrevista presencial, a construção de um plano de negócios, consultorias 

individuais, uma entrevista comportamental com um psicólogo e a sabatina de, 

pelo menos, uma banca de avaliação. 
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Além de incubar startups, o Gênesis também suporta o nascimento de 

ideias inovadoras. Em outras palavras, além de dar suporte a empresas que já 

estão no mercado testando seus protótipos e vivendo seus primeiros anos de vida, 

o Instituto também ajuda a tirar ideias do papel, é a chamada “Germinação”, que 

pode também ser entendida como uma etapa anterior à Incubação. Explicando 

melhor, é o programa que ajuda o empreendedor a tirar sua ideia do papel, através 

de capacitação, apoio e consultoria. A ideia transforma-se em projeto, que ganha 

modelagem e plano de negócio. 

Vale dizer, também, que os empreendedores pagam para estar na 

Germinadora e na Incubadora e, no caso da última, precisam ter um vínculo com a 

universidade, ou seja, ser um aluno, ex-aluno, professor ou ter alguma ligação 

com um laboratório da instituição. Além disso, o tempo médio que um 

empreendimento fica na Germinadora varia entre seis meses e um ano e na 

Incubadora pode chegar a três anos. 

Hoje a incubadora do Instituto Gênesis participa e é certificada no Cerne 1, 

que é o Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne), ou 

uma plataforma que visa promover a melhoria expressiva nos resultados das 

incubadoras de diferentes setores de atuação. Para isso, determina boas práticas a 

serem adotadas em diversos processos-chave, que estão associados a níveis de 

maturidade (Cerne 1, Cerne 2, Cerne 3 e Cerne 4). Cada nível de maturidade 

representa um passo da incubadora em direção à melhoria contínua. 

Conforme explica o site da Anprotec, o 
 

“objetivo do Cerne é oferecer uma plataforma de soluções, de 

forma a ampliar a capacidade da incubadora em gerar, 

sistematicamente, empreendimentos inovadores bem sucedidos. 

Dessa forma, cria-se uma base de referência para que as 

incubadoras de diferentes áreas e portes possam reduzir o nível 

de variabilidade na obtenção de sucesso das empresas 

apoiadas.” (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES 

PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES, 

2017a, p. 1). 

Por conta do Cerne, as consultorias e assessorias que são oferecidas aos 

incubados estão divididas em cinco eixos: empreendedor, gestão, tecnológico, 

mercadológico e financeiro. Um dos maiores desafios encontrados pela equipe da 

incubadora está no eixo “mercado”, por exigir um serviço extremamente 

customizado. Vale acrescentar ao cenário, o quesito inovador que as empresas 
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incubadas possuem. Para um produto ou serviço inovador ganhar mercado, o 

desafio é maior ainda. 

Conforme destacou Enio Duarte Pinto (2012, p. 155), no terceiro volume 

da coletânea “Pequenos Negócios Desafios e Perspectivas – Inovação”, o conceito 

de inovação adotado pelo Sebrae determina que “uma inovação é a 

implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

melhorado ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo 

método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de 

trabalho ou nas relações externas”. Mas este conceito não engloba o principal: o 

foco no mercado. Para que algo seja considerado uma inovação, é preciso que 

gere impacto na sociedade, ou seja, “a novidade por si só não apresenta relevância 

empresarial se não é absorvida pelo mercado”. José Alberto Aranha (2009) 

também se utiliza do mesmo conceito, e completa: “Poderíamos dizer, então, que 

o processo de inovação é pensar coisas novas, criar coisas novas e distribuir coisas 

novas, sendo consumidas”. Ou seja, caindo no mercado e chegando até seus 

consumidores! 

Pois aí nos deparamos um dos maiores desafios de uma startup: encontrar 

seu primeiro cliente, aquele que vai acreditar na sua ideia a ponto de pagar por 

ela! A equipe da incubadora do Instituto Gênesis já presenciou boas ideias que 

tiveram tanta dificuldade em vender para o primeiro cliente, que mudaram o 

mercado foco ou desistiram da ideia. E esses ocorridos não têm relação com a 

qualidade do produto ou serviço, mas com uma série de itens que contribuem e 

atrapalham para o fechamento da primeira venda. 

Uma matéria da revista “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”, do dia 

04/11/2014, mostra um pouco das muitas variáveis que contribuem para o sucesso 

na hora da venda, e corrobora o que é visto e sentido pela equipe do Gênesis. Com 

o título de “5 dicas para conquistar o primeiro cliente – e fazer seu negócio 

decolar de vez”, a matéria destaca a importância de conectar-se, buscando 

possíveis clientes entre seus conhecidos e amigos dos amigos. Também destaca a 

importância de ser um stalker, ou seja, ao marcar um encontro com um possível 

cliente, procure saber tudo sobre seu negócio, para que possa conhecê-lo bem. 

Outra recomendação é a de firmar parcerias, de forma a ficar conhecido e ganhar 

credibilidade. Ser indicado por um empresa que já tenha um bom nome no 

mercado pode ser uma forma de driblar aquela desconfiança inicial que 
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normalmente as startups sofrem. Por fim, o texto indica: “Quem não tem uma 

base de clientes precisa convencer os clientes em potencial de alguma maneira. 

(...) Tenha na ponta da língua todas as especificações do que você vende. Imagine 

que perguntas podem ser feitas a você e pense em respostas.” (5 DICAS..., 2014) 

Dito isto, fica claro que ganhar mercado é uma necessidade importante de 

todas as startups, inclusive daquelas que se encontram incubadas. E é justamente 

o lado da incubadora que iremos abordar agora. Se por um lado, as startups 

possuem o desafio de crescer a ganhar mercado, as incubadoras precisam ajudá- 

las neste quesito. E esta ajuda exige um trabalho detalhado de análise de mercado 

e, muitas vezes, individualizado, exigindo jogo de cintura das incubadoras para 

atender a todas as empresas, muitas vezes de diferentes setores. Neste momento, 

vale destacar que o Instituto Gênesis é uma incubadora multisetorial, ou seja, 

recebe negócios de todos os setores, o que torna o desafio maior ainda. 

A cada nova turma de startups que entram para o portfólio de empresas do 

Instituto Gênesis, pelo menos um terço solicita diretamente acesso à PUC-Rio 

para oferecer e vender seus serviços. E muitas empresas de produtos têm os  

alunos da universidade como seu público, ou seja, gostaria de poder ofertar seus 

produtos à comunidade da PUC-Rio. No último ano (de 2016 a 2017), por 

exemplo, dados coletados diretamente na Incubadora, mostram que o portfólio 

contou com 30 empresas. Destas 10 tinham real interesse em ter a universidade 

como cliente, ou pode oferecer seus produtos à sua comunidade. Ou seja, oferecer 

oportunidade às startups de acessarem a PUC-Rio e seu público poderá abrir 

portas interessantes e tão importantes para uma empresa iniciando sua 

caminhada.
1
 

Além do quesito mercado, outro influenciador merece destaque. Conforme 

já citado no primeiro capítulo deste trabalho, na entrevista inicial do processo 

seletivo na incubadora, é perguntado a todos os candidatos por que querem estar 

numa incubadora. Além das respostas ligadas aos serviços e oportunidades que 

uma incubadora oferece, é comum os candidatos citarem o desejo de voltar a 

frequentar o campus da universidade, muito por conta do saudosismo da época em 

que eram alunos. Em outras palavras, os empreendedores gostam de vincular seus 

 
 

 

1 
Esses dados foram coletados diretamente dos documentos e sistemas de informação da 

incubadora do Instituto Gênesis da PUC-Rio. 
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nomes ao da universidade e têm orgulho de serem “filhos da PUC”. Pois este 

sentimento desperta neles a vontade de se fazerem conhecidos dentro do campus 

da universidade, escrevendo mais um capítulo desta relação carinhosa entre aluno 

e universidade ou, anos depois, entre empreendedor e universidade. 

Do lado da incubadora, também existe uma vontade de se fazer melhor 

conhecida dentro da universidade. Desde seu nascimento, em 1997, o Instituto 

Gênesis teve muita autonomia para construir sua própria história. Se por um lado 

essa liberdade foi fundamental para que conquistasse seu espaço, por outro, 

distanciou-o um pouco da universidade. E o reflexo desta distância se faz 

percebido hoje, quando, através de pesquisas informais e oficiais, constatou-se 

que existem alunos que não sabem que a universidade possui sua própria 

incubadora. Alguns até já ouviram falar no Gênesis, mas não sabem o que 

significa. 

Resumindo: do lado das startups existe uma vontade grande de ter acesso à 

PUC-Rio e seu público e, do lado da incubadora, também existe uma necessidade 

de se fazer mais bem conhecida dentro do campus. 

Desta forma, o projeto de desenhar uma loja conceito que pudesse levar 

para dentro da PUC-Rio o pedaço mais importante da incubadora, seus 

empreendedores, apresentou-se interessante de ser levado a diante e com mais 

chances de ser aprovado pela diretoria e obter as verbas necessárias para sua 

construção. 
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4 Empreenda-se: a loja conceito do Instituto Gênesis 

 
O principal objetivo de uma loja conceito é vender experiência, criar uma 

nova forma de se relacionar com uma determinada marca, fortalecer laços com ela 

e, consequentemente, desejar comprar seus produtos e serviços. Ana Maria 

Coelho (2012), no blog “Lounge Empreendedor” fala mais sobre o assunto: “As 

lojas conceito, ou “concept stores”, surgiram a partir da preocupação de que um 

estabelecimento comercial moderno deve ser algo além de um simples local para 

compras. São ambientes contemporâneos, onde o consumidor se aproxima do 

universo das marcas, influenciado por uma atmosfera agradável e convidativa que 

envolve cheiros, cores, texturas, espaços”. 

Quando a ideia de criar um posto avançado da Incubadora dentro do 

campus tomou forma para este trabalho, uma ideia que logo sobressaiu foi a do 

protagonismo pessoal. Faz parte da cultura do Gênesis considerar o empreendedor 

mais importante que seu empreendimento. Este detalhe é levado tão a sério, que 

durante seu processo seletivo, a incubadora realiza uma entrevista  

comportamental com todos os sócios de um empreendimento para analisá-los 

enquanto indivíduos e perceber como funcionam em grupo. Falando de uma 

maneira coloquial, “um bom empreendedor pode transformar uma oportunidade 

mediana em um excelente negócio, enquanto um mal empreendedor não consegue 

transformar uma boa ideia em um negócio interessante”. 

Outra confirmação de como a figura do empreendedor é levada a sério pela 

equipe da incubadora, é a oferta do mini curso “Planejamento de Vida”, em que os 

empreendedores da incubadora são instigados a planejar sua vida, seus projetos e 

compartilhá-los com seus sócios. A iniciativa é tocada pela professora doutora da 

PUC-Rio, Sandra Korman Dib, que desperta o olhar para uma dissociação entre as 

experiências de vida e trabalho: 

“Percebemos aqui que mudanças culturais, estruturais e 

institucionais afetaram o mundo do trabalho e da produção nas 

últimas décadas, ocasionando uma notável despadronização do 

curso da vida e a fragmentação das trajetórias biográficas. Tais 

alterações podem ser correlacionadas a transformações na 

temporalidade social e, também, ao debate sobre a centralidade 

do trabalho/emprego como pilar na construção das identidades 

profissionais, individuais e coletivas e como referência ou fio 

condutor na organização do tempo da vida. A flexibilização – 

tanto das relações de produção e trabalho, quanto das relações e 

papéis sociais – faz com que as experiências de vida e trabalho 
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se tornem cada vez mais episódicas e desconexas, introduzindo 

mudanças no movimento narrativo dos indivíduos. (KORMAN 

DIB; CASTRO, 2010, p. 13). 

Diante da importância dada ao empreendedor dentro da incubadora, o 

projeto da loja conceito não poderia fugir desta temática. Desta forma, a 

apresentação da incubadora para a comunidade PUC-Rio passará pela 

apresentação de suas empresas, que terão seus empreendedores e suas trajetórias 

apresentadas. 

Esse detalhe contribuirá também para desmistificar a figura do 

empreendedor, muitas vezes visto como um “ser do outro mundo”, aquele que já 

nasce empreendedor. Conforme mostrou Dornelas, um empreendedor pode ser 

formado: 

Quando se questiona a educação empreendedora, imaginando 

que se trata de ensinar como empreender, comete-se um 

equívoco considerável, já que mais que ensinar a empreender, a 

educação empreendedora tem como papel principal mostrar o 

que os empreendedores bem sucedidos fazem para obter 

resultados e, ainda, onde a maioria costuma errar. Criar modelos 

de referência e entender como eles/elas pensam e agem fazem 

parte de qualquer currículo sério de educação empreendedora. 

Muito se aprende em casa, observando o que fazem os pais, mas 

também na sala de aula, conhecendo outros exemplos. 

(DORNELLAS, 2015, p. 1). 

Considerando que o fio condutor do projeto foi apresentado, vale 

destacarmos outros pontos relevantes: 

 

 
4. 1 Produtos e Serviços: o que será vendido 

 
A loja venderá produtos e serviços das startups que estão incubadas no 

Instituto Gênesis. Já passaram pela incubadora, empresas que produziram os mais 

variados produtos, desde joias criadas com materiais reciclados, por exemplo, 

passando por roupas, até a oferta de produtos de design, como o “Biko”, um 

pegador de papel (para substituir o famoso hashi da comida japonesa) que ganhou 

prêmios internacionais e foi criado por um aluno e um professor do departamento 

de design). 
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Figura 1. Biko, pegador de papel 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Instituto Gênesis PUC-Rio.. 
 

 

 

 

4.2 Diferencial 

 
Junto com os produtos e serviços também serão apresentadas as histórias e 

os empreendedores que criaram estes produtos e serviços. Além da necessidade de 

expositores para os produtos vendidos, a loja precisará abarcar os serviços 

oferecidos, além das histórias das empresas. Para isso, será preciso lançar mão de 

possibilidades diferentes do que estamos acostumados a ver em lojas tradicionais. 

Painéis eletrônicos apresentando as empresas e seus serviços são elementos que 

podem ser muito úteis. Empregar fones de ouvido contando trechos de trajetórias 

inspiradoras dos empreendedores é uma forma de aproximar os alunos do tema 

“empreendedorismo” e fugir do óbvio. Um tabuleiro interativo como um jogo, que 

mostre a história do Instituto Gênesis através das empresas que passaram pela 

incubadora também é um recurso que pode ser muito interessante. 

 

4.3 Público-alvo 

 
Comunidade PUC-Rio (alunos, professores, funcionários) e todos que 

circulam pelo campus da universidade. A loja também terá como público, os 

próprios empreendedores do Instituto Gênesis, que ganharão mais um canal de 

venda e divulgação das suas startups. 
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4. 4 Projeto Arquitetônico 

 
Este trabalho não se propõe a apresentar um projeto arquitetônico da loja. 

O objetivo é apresentar a ideia, sua proposta de existência e seu conceito. 

Considerando que a PUC é uma das maiores universidades do país e que possui, 

em seu corpo docente, nomes importantes em diversas áreas, acredita-se que a 

construção da loja conceito pode ser feita a muitas mãos, utilizando-se do 

conhecimento acumulado na própria universidade. Vale citar especificamente o 

curso de extensão “Retail Design e Branding”, que trata da importância do PDV 

(ponto de venda) na interação entre uma marca e seus consumidores. Também 

vale lembrar do curso de Arquitetura e do NIMA (Núcleo Interdisciplinar de Meio 

Ambiente), que possui projetos e pesquisas interessantes com estruturas físicas de 

bambu, que revelou-se um excelente material para construções sustentáveis. Em 

outras palavras, é fato que a universidade possui conhecimento específico para 

contribuir no assunto e diminuir os custos do projeto. 

 

4.5 Recursos necessários 

 
A loja terá um horário de funcionamento e necessitará de um funcionário do 

Gênesis que agirá como um “vendedor”. Também será possível contar com a 

participação dos próprios empreendedores que, em horários alternativos, estariam 

presentes na loja para falar diretamente com o público e vender seus produtos ou 

serviços. Será preciso ter um sistema de registro das vendas e recursos digitais e 

tecnológicos para apresentar os empreendedores e suas histórias (como os fones 

de ouvido e painéis eletrônicos citados acima). 

 

4.6 Custos 

 
A loja demandará uma manutenção mensal que engloba o pagamento de um 

funcionário para realizar as vendas e gastos com a manutenção da estrutura física 

da loja. Além disso, sempre que tivermos empresas entrando e saindo da 

incubadora, haverá a necessidade de trocar os produtos e serviços vendidos e criar 

novas histórias que apresentam os empreendedores. 

 

4.7 Fonte de Renda 

As startups que participarem da loja, expondo seus produtos e serviços, pagarão 
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uma taxa de manutenção, diminuindo, assim, o impacto dos custos mensais da 

mesma. Também estão previstas cotas de patrocínio para atrair grandes empresas 

que estejam interessadas em atrelar sua marca a uma marca que representa 

inovação como a do Instituto Gênesis. 

 

Pra finalizar, vale comentar uma característica comum entre 

empreendedores: eles gostam de contar suas histórias, que são permeadas, na 

grande maioria das vezes, por desafios, erros, acertos e, acima de tudo, paixão! 

Sendo assim, uma loja que não apenas contribua para uma necessidade de 

mercado das startups, mas que também conte as trajetórias dos seus 

empreendedores, é um projeto com grandes chances de ser abraçado pelos 

indivíduos empreendedores. 

Na Figura 1, é apresentado um Business Model Canvas, mais conhecido 

como Canvas, uma ferramenta de planejamento estratégico que permite 

desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes. A intenção é 

apresentar um resumo visual do que seria a loja conceito do Instituto Gênesis 

dentro do campus da PUC-Rio, na página a seguir. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Loja conceito do Instituto Gênesis dentro do campus da PUC-Rio 

 

 

 

 

Fonte: Da autora. 

2
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5 Conclusão 

 
Olhando rapidamente para o título deste trabalho e sua sugestão macro, a 

de criar uma loja conceito, podemos supor que seu objetivo maior é atender, pura 

e simplesmente, a uma necessidade de varejo e vendas das empresas incubadas. É 

claro que este objetivo faz parte da empreitada – inclusive foi amplamente 

comentado no decorrer do tema, mas não pode ser encarado como seu objetivo 

único. Acima dele e mais importante, está a disseminação da cultura 

empreendedora dentro da PUC-Rio. Divulgar a incubadora, suas empresas e 

empreendedores é também disseminar o empreendedorismo, trabalhar para que 

tenhamos, cada vez mais, jovens com perfil empreendedor. E perfil este entendido 

em sua forma mais ampla e profunda, como um perfil que prepara o jovem para a 

vida e forma cidadãos mais conscientes das suas capacidades e entregas. Como 

bem comentaram Rose Mary Almeida Lopes e Maria América de Almeida 

Teixeira ao citarem Fernando Dolabela: 

“(...) essa educação deve ampliar o repertório de respostas e de 

ações e fazer com que os indivíduos se sintam mais 

confortáveis, a despeito de lidarem com situações novas e 

incertas. Isto implica que o ensino do empreendedorismo 

baseia-se muito mais em fatores motivacionais e em habilidades 

comportamentais do que em conteúdos instrumentais. O 

objetivo final deve ser formar indivíduos preparados para 

alcançar sucesso, independentemente de virem a iniciar novas 

empresas.” (DOLABELA, 2003 apud LOPES; TEIXEIRA, 

2010, p. 49). 

A pesquisa “Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras”, realizada 

pela Endeavor Brasil, em 2014, e divulgada em 2015, recomendou que as 

universidades oferecessem mais contato com o tema, para transmitirem confiança 

a seus jovens e, assim, estimularem atitudes empreendedoras: “Quanto mais 

contato com o ambiente empreendedor os alunos tiverem, mais confiança para 

empreender eles provavelmente desenvolverão e, quanto mais confiantes forem, 

mais chances de suas ideias saírem do papel para se tornarem negócios” 

(ENDEAVOR BRASIL, 2015, p. 1). 

Desta forma, um projeto que divulgue mais a incubadora, que mostre mais 

as empresas que estão incubadas, que venda seus produtos e serviços e, que acima 

de tudo, compartilhe histórias de empreendedores, tem um impacto direto na 

forma como os jovens da PUC-Rio enxergarão o tema e na forma como verão o 
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trabalho da incubadora. Espera-se, portanto, que eles procurem mais a incubadora 

para realizar cursos, que tenham interesse em realizar as eletivas que a 

universidade oferece dentro do domínio adicional e que, acima de tudo, inspirem- 

se a criar suas próprias histórias empreendedoras! 

Mas não podemos esquecer que a incubadora precisa ter foco no mercado 

e ajudar suas startups a conquistar clientes. E que a PUC e sua comunidade são 

ótimas formas de se alcançar este objetivo. Mas mesmo quando pensamos num 

impacto direto de vendas e de mercado, estamos incentivando o 

empreendedorismo, e indo contra aqueles que o enxergam como uma forma 

exclusiva de ganhar dinheiro. 

Sabemos e acreditamos que o empreendedor não cresce sozinho, ele gera 

empregos e riquezas para o país. Acreditamos que o empreendedorismo pode 

mudar o Brasil e o mundo! 
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