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O ano de 2006 é um marco importante para nosso Instituto Gênesis. A Incubadora de Empresas 
completa 15 anos e o Projeto Infogene, que está na origem de todo esse processo, completa 10 anos. É 
fundamental que seja dado o devido destaque a essas datas e que esses aniversários sejam comemorados, 
já que se tratam de histórias de grande sucesso. Se o Instituto Gênesis pode comemorar hoje os vários 
prêmios que tem recebido, a vitalidade e diversidade de seus projetos, o excelente resultado das empresas 
incubadas, a qualidade do curso de Empreendedorismo e o papel fundamental da Empresa Júnior, tudo 
isso é devido ao trabalho pioneiro daqueles professores como Eloi Fernandez y Fernandez, César Salim, 
José Antonio Pimenta Bueno, que demonstraram a ousadia, a criatividade, a capacidade de inovação que 
levaram à criação inicialmente do Infogene e posteriormente do Instituto Gênesis. Diz a parábola do se-
meador que para o bom fruto é necessário que a boa semente caia em solo fértil. O trabalho do Instituto 
Gênesis hoje é o bom fruto que resultou dessa boa semente plantada por seus idealizadores e encontrou o 
solo fértil da universidade onde pode frutificar graças aos professores que acompanharam os projetos das 
empresas incubadas e dos alunos que levaram esses projetos adiante, construindo essa história de sucesso. 
Cabe aos herdeiros desse sucesso, a atual equipe do Instituto Gênesis, liderada pelo Prof.Aranha, fazer 
jus à riqueza desse projeto inicial, poder levá-lo adiante, abrindo novas perspectivas e visualizando novos 
horizontes tal como tem sido feito. Cabe à universidade apoiar o projeto que teve um início na capacidade 
de alguns poucos idealistas, mas que demonstrou ser hoje para nós todos um importante laboratório de 
aprendizado, concretizando um dos maiores desafios da universidade que consiste exatamente na intera-
ção com a sociedade, com o setor produtivo, com as empresas, com nossa realidade social mais ampla. É 
dessa forma que o conhecimento aqui produzido pode cumprir o seu papel e ter um efeito multiplicador 
desejado. É importante assim que a visão daqueles que deram início a esse processo possa ser sempre 
inspiradora do trabalho de todos nós envolvidos nesse projeto institucional, que pertence a todos nós, que 
é o Instituto Gênesis.

Parabéns aos fundadores por esse aniversário, parabéns ao Gênesis por vir cumprindo esse desafio!

Danilo Marcondes
Vice-Reitor para Assuntos Acadêmicos



Geração de conhecimento e sua disseminação

O Instituto Gênesis está completando 10/15 anos de vida e sua história é uma demonstração de como 
eventos em princípio aleatórios podem ser articulados e otimizados num só foco e de como se pode apreender 
neste laboratório, observando as dificuldades encontrando soluções e sistematizando resultados, utilizando-os 
como um gerador dinâmico de conhecimento e reaplicando-os em outros ambientes similares.

O foco do Instituto Gênesis sempre foi único: “Gerar empreendedores e empreendimentos através da 
transferência do conhecimento gerado na pesquisa para a sociedade como forma de desenvolver economica-
mente e socialmente regiões”. O trabalho sempre foi intenso e o tempo, para nós, lento.

As coincidências começaram há 15 anos, em 1991, quando o prof. Eloi Fernandez y Fernandez, me 
convidou, quando ainda era empresário, para ser membro do Conselho da Incubadora Gênesis, que o ITUC 
iniciava. Mais tarde, já trabalhando no escritório de desenvolvimento do CTC, fui convidado pelo prof. Luiz 
Carlos Scavarda do Carmo para coordenar o sub-grupo de formação de empreendedores do projeto REEN-
GE, origem das disciplinas de empreendedorismo . Este trabalho foi fundamental para ganharmos em 1996 o 
edital Projeto Gênesis/CNPq – 96/98 – SOFTEX 2000, depois coordenado pelo prof. Luis de Castro Martins 
como InfoGene, que hoje comemora 10 anos.

A junção destes dois projetos (ITUC e InfoGene) em um só deu origem à Incubadora Tecnológica do 
Instituto Gênesis, que por ser uma proposta de um sistema integrado de inovação logo mostrou bons resultados, 
recebendo por isso reconhecimento nacional e internacional. O trabalho da atual equipe foi então o de observar 
e sistematizar os resultados obtidos e o de aprender e melhorar os processos. Este trabalho demorou 10 anos e 
agora o Instituto Gênesis se depara com o desafio de reaplicar o conhecimento adquirido em outras localidades.

Este desafio procura contribuir para a missão da Universidade de interagir com a sociedade transferindo 
seu conhecimento. Para a PUC-Rio esta é uma Atividade de Extensão de responsabilidade social no mercado 
de trabalho, que procede a formação de seus alunos e é também, a responsabilidade da instituição no apoio di-
reto a melhoria de condições de comunidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), através 
da participação de sua pesquisa numa ação de hélice tripla (Governo, Universidade e empresas). Enfim, é uma 
demonstração clara de que uma universidade empreendedora tem responsabilidade sobre o desenvolvimento 
econômico e social da região onde está inserida.

Nós do Instituto Gênesis temos orgulho em poder integrar esta ação da Vice-Reitoria para Assuntos 
Acadêmicos em prol de seus alunos e da coletividade e, esperamos que os resultados mostrados nesse relatório, 
possam ser triplicados nos próximos 10 anos, cumprindo dessa maneira com o seu foco principal de gerar e 
disseminar conhecimento e empreendimentos.

eraisg

José Alberto Sampaio Aranha
Diretor do Instituto Gênesis da PUC-RIO

resultados



Planejamento Estratégico ANPROTEC 2005
modificado por: José Alberto S. Aranha

Processo de Geração de Empreendedores e de Empreendimentos
Figura: Priscila Castro e Lygia Magacho
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Ensino de empreendedorismo José Alberto Sampaio Aranha

A Coordenação de Ensino de Empreendedorismo – CEMP – é um órgão do Instituto Gênesis, criado em 
2000, para desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas do empreendedorismo.

Graduação Profa. Carla Bottino

Através da CEMP, a PUC-Rio oferece aos alunos de todos os cursos de graduação, disciplinas que abordam 
desde os aspectos comportamentais do empreendedor à estruturação de planos de negócios, visando o planejamento 
de empreendimentos próprios, a sua inserção em empreendimentos já existentes ou atividades autônomas.

Sistema
de Promoção da Cultura

Inovadordo Empreendedorismo
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O Programa de Formação de Empreendedores oferece aos alunos a possibilidade de obter certificação, 
como uma modalidade de complementação de estudos, pelas disciplinas de empreendedorismo cursadas. Essa 
certificação tem a forma de domínio adicional – com ênfase em empreendedorismo, especificada no próprio 
diploma expedido na conclusão do curso de graduação. 

Pós-Graduação Prof. Sérgio Yates

O projeto da pós graduação em empreendedorismo teve início no primeiro semestre de 2006 com a 
formalização da parceria entre o Instituto Gênesis e a Departamento de Engenharia Mecânica (Metrologia). 
Estes se uniram no intuito de inserir no programa de Pós Graduação em Metrologia, Qualidade e Inovação, 
cursos que desenvolvessem a cultura empreendedora em nível avançado por meio da realização de estudos 
e pesquisas dessa área do conhecimento, bem como da transformação de algumas dessas iniciativas em 
empreendimentos a serem internalizados na incubadora de base tecnológica da universidade.

Resultados em 2006

Disponibilização de 16 disciplinas distintas ao longo do ano

Realização da XI e XII Feira de Idéias e ações empreendedoras;

Realização da VII Galeria de Plano de Negócios;

Realização da palestra “Os desafios da empresa familiar”.

Resultados em 2006

Desenvolvimento de atividades conjuntas entre a equipe do Gênesis e o programa de Pós graduação em Metrologia;

Visita técnica à Light visando o mapeamento de oportunidades para o desenvolvimento de projetos de PD&I 
envolvendo empresas do Gênesis, o departamento de Metrologia e a Light;

Workshop de Inovação para Light;
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Extensão – CEMP-EX  Prof. Alfredo Laufer

A coordenação de empreendedorismo de extensão (CEMP-EX) foi criada em janeiro de 2006 com o 
intuito de disponibilizar cursos específicos e oficinas setoriais, para atendimento de profissionais que desejem se 
posicionar no mercado de trabalho e para empresas e entidades que desejem focar a questão empreendedora de 
acordo com suas necessidades. 

O programa oferece aos participantes conteúdos e dinâmicas que discutem: como adquirir uma atitude 
empreendedora; como aproveitar e avaliar uma oportunidade; como entrar no mercado; como inovar; quais os 
processos de criação e inovação; como tornar o meu negócio auto-sustentável; como fazer um plano de negócios; 
como ser um multiplicador em empreendedorismo e como capacitar  franqueadores.

Resultados em 2006

Empresa Júnior PUC-Rio  Rodrigo Vilela

A Empresa Júnior PUC-Rio (EJ PUC-Rio) é uma empresa de consultoria multidisciplinar formada por 
alunos de graduação da PUC-Rio concebida para propiciar a vivência das condições reais de funcionamento 
de uma empresa. Desta forma, o aluno da PUC-Rio acumula experiência de mercado, inicia-se no mundo dos 
negócios e desenvolve a atitude empreendedora.

A EJ PUC-Rio atua nas seguintes Áreas: Análise Internacional, Assessoria de Comunicação, Criação, 
Finanças, Pesquisa em Marketing, Planejamento, Qualidade, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação.
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Pesquisa sobre o conhecimento da marca EJ PUC-Rio

* Base de dados de 400 alunos da PUC-Rio 
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Responsabilidade Social
Solidificação de uma gestão socialmente responsável

Estruturação da Política de Responsabilidade Social na Empresa Júnior PUC-Rio;

Institucionalização da prática 3R’s – redução, reutilização e reciclagem;

Aprimoramento da coleta de lixo seletiva;

Capacitação dos Trainees por meio da realização de serviços para as ONGs: Afrorregae, Canhotinha de Ouro, CDI, Crescer 
e Viver, DoeAção, Dreams Can Be, Final Feliz, Instituto da Criança, OndAzul, Re(ha)bilita Rio, Rede Jovem, Se Essa Rua Fosse Minha.

Desenvolvimento, em caráter de parceria, da divulgação do trabalho do Instituto Veras, que cuida de reabilitação de crianças 
com problemas mentais.

Resultados em 2006

Obtenção do número de CNPJ próprio;

Certificação pela norma NBR ISO 9001:2000;

Realização de evento comemorativo dos 11 Anos da Empresa Júnior PUC-Rio;

Modernização dos instrumentos da tecnologia da EJ PUC-Rio (aquisição de novos computadores, troca de todos os 
servidores, ferramentas de uso remoto etc.);

Consolidação do novo conceito de gerência de projetos;

Melhoria das relações institucionais (representação efetiva na ACRJ, palestras nacionais, entre outros);

Desenvolvimento da gestão estratégica baseada em indicadores de desempenho;

Solidificação de uma gestão socialmente responsável;

Obtenção de fundos da PUC-Rio para a total reforma das instalações da EJ PUC-Rio;

Lançamento do novo site;

Estruturação do Conselho de Desenvolvimento EJ;

Consolidação do Sistema de Padronização EJ;

Aprimoramento na comunicação com todas as partes interessadas (site, FOCO EJ etc.);

Obtenção do diploma na categoria Medalha Ouro e Certificado do Prêmio Qualidade Rio de Janeiro (PQ-Rio), retratando 
os padrões de excelência da gestão dão EJ PUC-Rio.
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Pré-Incubação
Este programa consiste em apoiar os empreendedores de forma complementar à orientação acadêmico-cien-

tífica (graduação, mestrado ou doutorado) com a análise dos aspectos mercadológicos e comerciais do projeto de 
pesquisa desenvolvido pelos laboratórios da universidade. Ao longo do processo, os empreendedores são orientados 
para o planejamento de seus empreendimentos e para o desenvolvimento de protótipos dos produtos que pretendem 
lançar.

Incubação
As Incubadoras Gênesis da PUC-Rio atuam como canal de transferência de conhecimento entre a universi-

dade e a sociedade, apoiando empresas inovadoras de tecnologia da informação, cultura, design e social. Os empre-
endimentos apoiados são orientados à auto-sustentabilidade e à capacidade de impactar positivamente no desenvol-
vimento econômico da região onde estão inseridos. 

Pós-Incubação
A fase de pós-incubação destaca-se por apoiar a consolidação das empresas graduadas e associadas no 

mercado. Este apoio ocorre através do Consórcio de Empresas Gênesis, que orienta à cooperação entre as empresas 
incubadas e graduadas e as demais empresas do mercado (associadas aos programas). 

Sistemade Promoção
de Empreendimentos

Inovadores

Processo de Incubação
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Incubadora Técnológica Priscila Castro

Sistema
de Promoção
de Empreendimentos

Inovadores
da Tecnologia

orientados para o uso Intensivo

 
*Edital 2006.2 em andamento

Empresas Pré-Incubadas Tecnológicas
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Empresas Incubadas Tecnológicas
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Empresas Graduadas Tecnológicas
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Consórcio

Durante o ano de 2006, o consórcio formado pelas empresas OIP Software (Incubada), Made Internet 
Services (Graduada) e Interface TI (Graduada) prestou serviços de consultoria no desenvolvimento de sistemas 
para Controle de Patrimônio da FIOCRUZ.
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Tempo de incubação (meses) das empresas graduadas/ Nº total de empresas graduadas
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Sistema 
de Pr de Empreendimentos Inovadores

local
orientados para o desenvolvimento

& Setorial
Incubadora Cultural Julia Zardo

omoção

Empresas Pré-Incubadas Culturais
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Empresas Incubadas Culturais

*este valor refere-se ao faturamento das empresas pré-incubadas, incubadas e graduadas culturais
*
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Incubadora de Design de Jóias

Empresas Graduadas Culturais
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Incubadora social de  comunidades Cátia Jourdan

Criada em 2004, possui o objetivo especifico de gerar trabalho e renda através da formação de empreen-
dedores e da geração de empreendimentos solidários inovadores em comunidades de baixo IDH, estimulando o 
desenvolvimento de novas tecnologias sociais e com base na identidade local.

Para realizar a pré-incubação, foi desenvolvida a metodologia das Oficinas de Trabalho Gênesis. Estas têm o 
objetivo de complementar as atividades de cidadania e educação dos parceiros locais (ONG’s, escolas e associações), 
viabilizando e aprimorando o processo produtivo de empreendimentos gerados dentro das comunidades, com a 
devida orientação de mentores escolhidos para esse propósito. Os empreendimentos gerados devem integrar uma 
determinada cadeia produtiva da comunidade, que dará origem a uma marca de excelência da região. Posteriormente 
estes empreendimentos são incubados nos Centros de Desenvolvimento Local, implementados dentro das comuni-
dades, através de parcerias e que, por determinado período, são apadrinhados pelo Gênesis.
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Projetos Pré-Incubados

Hospedagem Domiciliar Empreendimento que visa promover o 
turismo através da convivência do turista 
com a população local. Locação de casas 
de moradores para hospedagem.

Turismo Vila Canoas,
São Conrado

Culinária Preparação de doces e salgados para o 
atendimento ao público em geral

Gastronomia Vila Canoas,
São Conrado

Empreendimento DescriçãoSetor Local

Reciclagem de Jornal Criação de diferentes peças de decoração 
e móveis a partir de canudos de jornal

Artesanato Vila Canoas,
São Conrado

Velas Decorativas Produção de velas com gel ou 
parafina em diversos modelos, cores, 
tamanhos e perfumes.

Artesanato Vila Canoas,
São Conrado

Costureiras Artesãs Produção de acessórios e roupas artesa-
nais a partir de diversos materiais.

Artesanato e Moda Vila Canoas,
São Conrado

Mídia e Comunicação Emprendimento que visa o 
desenvolvimento de atividades nas áreas 
de mídia e comunicação.

Comunicação Local Vila Canoas,
São Conrado

Artesanato Recolhimento e tratamento de garrafas 
pet para a transformação de flakes que 
serão convertidos em resina.

Reciclagem Vila residencial,
Cidade Universitária

Costureiras Artesãs com 
valor agregado

Desenvolvimento de acessórios e roupas 
com agregação de couro de tilápia.

Artesanato Salgueiro,
São Gonçalo

Produtora de Video 
TV Morrinho

Produção de videos comunitários e pres-
tação de serviços para o público em geral

Comunicação Local Pereirão,
Laranjeiras

Empreendimentos Incubados
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Sistema de Promoção de Habitats
de Inovação

Sustentáveis

O Programa de Desenvolvimento Local do Instituto Gênesis contempla a aplicação de ferramentas de 
empreendedorismo a iniciativas capazes de promover o crescimento sócio-econômico de uma localidade e/ou de 
uma atividade econômica específica. Estas ferramentas podem ser aplicadas a cidades, arranjos produtivos locais ou 
comunidades. 

Programa de desenvolvimento local Julia Zardo

Resultado 2006
Realização da CODEVALE (Convenção para o Desenvolvimento do Vale do Café). O encontro ocorreu em Paty do Alferes, RJ, 
em 10 de novembro de 2006, e contou com a participação de secretários e prefeitos das seguintes cidades: Vassouras, Valença, 
Rio das Flores, Piraí, Eng. Paulo de Frontin, Paty do Alferes, Paracambi, Miguel Pereira, Mendes, Barra do Piraí e Barra Mansa. 
Como resultado do encontro, foi proposta a criação de um Fórum, associado ao Conciclo, para dirigir ações comuns para 
todos os municípios da região.

Projeto Rede de Apoio a Empresas Tecnológicas e Clusters – RAETeC.  Aprovado na CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP 
– Ação Transversal – Apoio ao PNI em 09/2006. Realizado com o objetivo de fornecer apoio do Instituto Gênesis para o 
desenvolvimento  conjunto das incubadoras da Universidade Federal Fluminense (UFF), da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), da Universidade Veiga de Almeida (UVA) e da TecVitória. O projeto visa também a implementação de mecanis-
mos de desenvolvimento local, a partir da articulação das empresas da região de cada incubadora com os centros de pesquisa 
dessas universidades. 
Órgão patrocinador: FINEP e SEBRAE

Este programa contempla linhas de atuação em: 

Planejamento Estratégico de Municípios; planos estratégicos de desenvolvimento ou análise de planos pré-existentes para 
prover direcionamento ou implantação de mecanismos de desenvolvimento local econômico, social e cultural;

Governança; atividades que estimulem a criação, implantação e articulação da tripla hélice junto à sociedade;

Melhoria da Competitividade de Arranjos Produtivos Locais (APL’s); plano de implantação de mecanismos de estímulo ao 
desenvolvimento de ações coletivas que resultem na melhoria da eficiência e competitividade dos APL’s;

Identidade Territorial; iniciativas visando à transformação da cultura local em valor agregado para a geração de produtos e servi-
ços com diferencial competitivo.
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Projeto Casa do Compositor. O projeto reconhece a cidade de Conservatória, Valença, RJ, como Ponto de Cultura e é 
orientado para o Desenvolvimento Local da região. No período de novembro de 2005 a abril de 2006 foi realizado o Pro-
grama “Ação Agente Cultura Viva”, idealizada pelo Minc e aplicado no Ponto de Cultura de Conservatória. Este consistiu na 
qualificação com geração de empregos e renda para a juventude. 
O projeto tem um orçamento aprovado a ser utilizado no desenvolvimento do Ponto, construindo e equipando um estúdio 
de música com capacidade para executar gravações multicanais de grupos com as mais diversas formações vocais e instru-
mentais da região. 
Parceiros e colaboradores locais: Hotel Fazenda do Rochedo,- Prefeitura Municipal de Valença – RJ, Escola Municipal Maria 
Medianeira, Colégio Estadual Alfredo Gomes, Hotel Fazenda Acalanto, Hotel Fazenda Vilarejo,  Associação Casa da Cultura 
de Conservatória.
Órgão patrocinador: MinC

Projeto de Desenvolvimento da Indústria Baiana. Tem como objetivo o incremento da competitividade e a geração de trabalho 
e renda. Prevê a Proposição de ações públicas com vistas ao desenvolvimento de segmentos industriais que apresentem com-
petitividade e potencial de crescimento e geração de emprego, pelo fortalecimento e ampliação das MPE’s e do adensamento 
das cadeias produtivas.
Órgão patrocinador: Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia - SEPLAN

Projeto Planejamento do Radar de Tecnologia da Informação de Salvador. O projeto consiste na Elaboração do Plano de Negócios 
do Condomínio Digital de Salvador, BA, englobando os estudos de viabilidade do Condomínio Digital, assim como a elaboração de 
Planos de Ação para a implantação dos mecanismos identificados como necessários para o desenvolvimento do Condomínio.
Órgão patrocinador: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB - e Secretaria de Ciência e Tecnologia do 
Estado da Bahia.

Projeto Metodologia de Agregação de Valor para Incubação de Empreendimentos Solidários – MAVIES.  Apoiado pela FINEP, 
com o objetivo de reaplicar conceitos da metodologia da Incubadora Social de Comunidades do Instituto Gênesis da PUC-Rio 
agregando valor aos empreendimentos solidários apoiados por organizações sociais em quatro comunidades: Salgueiro, em São 
Gonçalo, Morro do Pereirão, em Laranjeiras, Vila Residencial, na Cidade Universitária, e Vila Canoas, em São Conrado.

Projeto Divisão de Mídia Integrada da Estúdio Criatura.  Apoiado pela Fundação de Amparo a pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro – FAPERJ com o objetivo de diminuir a exclusão social e digital através da geração de uma divisão, na Estúdio Criatura 
(empresa incubada Gênesis), para integrar tecnologias inovadoras e desenvolver Empreendimentos de Mídia em comunidades.

Resultados em 2006

 Comunidades beneficiadas:   Vila Canoas, São Conrado RJ
Morro do Pereirão, Laranjeiras RJ
Vila Residencial e Salgueiro em São Gonçalo;

Programa da Incubadora Social de Comunidades Cátia Jourdan
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Este Programa tem como objetivo desenvolver ações relacionadas diretamente à promoção, ao planejamento e à 
aplicação da inovação em ambientes empresariais, instituições e localidades.

A iniciativa contempla atividades como: 

Prospecção de tecnologias, adaptação e aplicação de pesquisas científicas – direcionada a instituições que desejam 
desenvolver os seus departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento e, conseqüentemente, aplicar a inovação às suas 
atividades, produtos e serviços; 

Incubadora Coorporativa – criação de laboratórios de inovação dentro do ambiente empresarial capazes de fomentar, 
cambiar e disseminar a inovação gerando projetos auto-sustentáveis; 

Estudos de Cadeia Produtiva – estes estudos e mapeamentos de cadeias produtivas objetivam orientar linhas de ação 
capazes de promover o desenvolvimento econômico, tecnológico, cultural e social de comunidades e cidades a partir 
do resgate e valorização de um setor produtivo específico; 

Geração de “Clusters” – Planejamento e implantação de centros de prospecção e geração de pensamento e inovação 
capazes de articular conhecimentos da tripla hélice local em rede.

Programa de Criação de Ambientes Inovadores Julia Zardo

Projeto Juventude, Raça e Gênero – Desafios para inserção no mercado de trabalho, INCLUJOVEM.  Apoiado pela FINEP, 
com o objetivo de analisar a inserção de jovens de baixa renda no mercado de trabalho no Rio de Janeiro, egressos do 
Consórcio Social da Juventude e de iniciativas de empreendimentos solidários, estruturadas e assessoradas por entidades da 
sociedade civil organizada. 

Projeto Resgate da Piscicultura como Atividade Sócio-Econômica Geradora de Renda em São Gonçalo Através do Cultivo de 
Tilápia, TILÁPIA-SG. Projeto aprovado para execução em 2007 que tem o apoio da FINEP. Seu objetivo é orientar o desenvol-
vimento de empreendimentos auto-sustentáveis, solidários ou não, em São Gonçalo-RJ, provenientes do cultivo da tilápia e da 
implementação de unidades produtivas de beneficiamento que utilizem as variadas opções de atuação mercadológica identifica-
das na cadeia produtiva desta espécie de peixe.
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Admnistração
do InstitutoGênesis

Lygia A. M. Magacho

A admnistração é responsável pela governaça e pelo apoio compartilhado as áreas do Instituto Gênesis.

Unidade financeira
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Relações Internacionais

Participação de José Alberto Sampaio Aranha no “Promoting Innovation and Entrepreneurship in Latin América and the Carib-
bean: Strategies and Partnerships”, Montevideo-Uruguai, no mês de maio de 2006.

Participação de José Alberto S. Aranha como membro do Diretório Internacional da INCUBATEC na Universidad de la Fronte-
ra, Temuco-Chile no mês de maio de 2006.

Participação de José Alberto S. Aranha no “Seminário Rol de las Incubadoras y Fondos de Inversión em la transferencia del 
conocimiento”, Ventana UC – PUC-Chile, Santiago – Chile, no mês de setembro de 2006.
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Participação de Julia B. G. Zardo no Congresso “The 2nd Global Forum on Business Incubation” ocorrido em Hyderabad, India 
no mês de novembro de 2006;

Participação de Lygia A. M. Magacho no “Primer Seminario Nacional de Incubadoras de Empresas” PERUINCUBA em Lima, 
Peru no mês de novembro de 2006.

Parcerias Gênesis com Incubadoras Internacionais: 4. Incubatec (Chile), Inacap (Chile), Bio-Bio (Chile) e CMD (Argentina). 

Visitas Internacionais recebidas pelo Instituto Gênesis: 19 (Colômbia, China, Estados Unidos, Ucrânia, Chile, Argentina, Armênia, 
França, Noruega, Índia, Angola, Espanha e Panamá).

Parcerias Gênesis com Instituições de Ensino Internacionais: 10. Universidad de Santiago de Compostela (Espanha), Universidad 
Técnica Federico Santa Maria (Chile), Universidad de Concepción (Chile), Universidade de la Frontera,Temuco (Chile), 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), Pontificia Universidad Católica del Peru (Peru), Universidad Argen-
tina de la Empresa (Argentina), Universidade do Minho (Portugal), Technische Universität Ilmenau (Alemanha) e Univer-
sität Münster (Alemanha).

Parcerias Gênesis com Órgãos Internacionais: 1 (Banco Mundial: o órgão financia, através do programa Infodev, o projeto de 
desenvolvimento da Comunidade de Vila Canoas, realizado pela Incubadora Social de Comunidades do Instituto Gênesis). 

Comunicação e Informação

 Aparições na Mídia: 92   
          IG: 25
             Empresas: 72

Cursos e palestras em Eventos Nacionais:

Mini-curso sobre Modelo de Negócios na Área da Cultura no XVI Seminário Nacional de Incubadoras e Parques Tecnológicos, 
em Salvador, Bahia, Agosto/2006. José Alberto Aranha, diretor do Instituto Gênesis da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro e Julia Zardo, gerente da Incubadora Cultural da PUC/Rio.

Mini-curso sobre Governança de Redes no XVI Seminário Nacional de Incubadoras e Parques Tecnológicos, em Salvador, Bahia, 
Agosto/2006. Sérgio Mecena, professor da Universidade Federal Fluminense e Lygia Alessandra M. Magacho, gerente do Instituto 
Gênesis da PUC-Rio.

Palestra Magna de José Alberto S. Aranha no I Seminário Nacional Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Curitiba-PR, 
no mês de novembro de 2006.

Eventos realizados pelo Instituto Gênesis em 2006:
Rio Info 2006 (em parceria com Riosoft);
III Semana da Tecnologia; 
Planejamento Estratégico 2006; 
Assembléia Anual 2006;
Festa de comemoração do aniversário do Gênesis;
Descerramento da Placa do Instituto Gênesis.
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Resultados Financeiros

Demonstrativo de recursos e despesas
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Publicações

ARANHA, José A.S.; JOURDAN, Catia A. e ROCHA, Luciana T.M. Nanoeconomia, XVI Seminário Nacional de 
Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas. ANPROTEC, Salvador-Bahia, Brasil, 2006.

ARANHA, José A.S.; JOURDAN, Catia A. e ROCHA, Luciana T.M. Talleres de Trabajo Gênesis. IV CONIDE-
AS, Cancun,México, 2006.

EITELWEIN, Tatiane; COUTINHO, Andréa C.Conexão Gênesis, como a comunicação pode ajudar as empresas. 
Disponível em: Caminhos para o sucesso em incubadoras e parques tecnológicos. Um guia de boas maneiras. Orga-
nizado por: Josealdo Tonholo e Sheila Oliveira Pires. ANPROTEC & SEBRAE, Brasília-Brasil, 2006.

RAMOS, Adriana M. Atendimento de Empreendimentos Virtuais. Disponível em Caminhos para o sucesso em 
incubadoras e parques tecnológicos. Um guia de boas maneiras. Organizado por: Josealdo Tonholo e Sheila Oliveira 
Pires. ANPROTEC & SEBRAE, Brasília, Brasil, 2006.

YATES, Sérgio. Procedimento de pré-seleção de projetos para incubação. XVI Seminário Nacional de Parques tec-
nológicos e Incubadoras de Empresas. Salvador, Bahia – Brasil, 21 a 25 de agosto de 2006.

YATES, Sérgio. Artigo: Financiamento de Empresas Nascentes: o caso da Incubadora Tecnológica do Instituto 
Gênesis da PUC-Rio. Disponível em: Caminhos para o sucesso em incubadoras e parques tecnológicos. Um guia 
de boas maneiras. Organizado por: Josealdo Tonholo e Sheila Oliveira Pires. ANPROTEC & SEBRAE, Brasília, 
Brasil, 2006.

ZARDO, Julia e SILVEIRA, Fábio. Pôster Comunicação e Cultura no Desenvolvimento Local apresentado no XVI 
Seminário Nacional de Incubadoras e Parques Tecnológicos, em Salvador, Bahia, Agosto/2006. 

ZARDO, Julia e SILVEIRA, Fábio. Pôster Cooperação e Empoderamento no Desenvolvimento Local.  XVI Semi-
nário Nacional de Incubadoras e Parques Tecnológicos, em Salvador, Bahia, Agosto/2006. 

ZARDO, Julia e RAMOS, Adriana. Capítulo Cadeias Produtivas como Mecanismo de Planejamento para Indução 
de Empreendimentos em Incubadoras de Empresas, publicado no livro “Engenharia do Entretenimento – Meu 
vício, minha virtude”, organizado por: José Augusto Nogueira Kamel. E-papers, Rio de Janeiro, 2006.



Modelo Organizacional do Instituto Gênesis para 2007
Prof. José Manuel Mello

Planejamento Estratégico IG 2006
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