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Cinco fatores de sucesso
Pe. Jesus Hortal Sánchez, S. J.
Reitor da PUC-Rio

A convite da ministra de Educação daquela nação, participei recentemente no Fórum Nacional 
de Gestão na Educação Superior da Colômbia. Aberto com uma bela palestra pelo Presidente 
da República Álvaro Uribe e com a participação de perto de 800 dirigentes e docentes, o fórum 
pretendia ser um instrumento para a melhora da qualidade do ensino superior do país andino. 
Convidados de sete ou oito países fomos chamados a auxiliar na reflexão.
Coube-me integrar um painel destinado a apresentar “cinco fatores críticos de sucesso, na gestão 
das IES, para prestar um serviço de qualidade”. Como, conforme o convite que me fora dirigido, a 
nossa Universidade era considerada uma Universidade de sucesso, apresentei, simplesmente, a minha 
visão da experiência da PUC-Rio, que resumi nos seguintes cinco pontos.

1) A tomada de consciência da própria identidade. - Para tanto, temos fomentado um maior 
conhecimento do nosso próprio ser, tão claramente expresso no nosso “Marco Referencial”, onde se 
diz que a PUC “é uma instituição dedicada ao ensino, à pesquisa e à extensão, particular, confessional 
e comunitária, de inspiração e tradição humanístico-cristã, portadora de um serviço de interesse 
público”. Aprofundar esses conceitos é fundamental, para sabermos quem somos e para onde vamos.

2) A consciência e a prática comunitária e participativa. - Todo o trabalho administrativo e de 
direção da nossa Universidade se desenvolve na procura do consenso e da construção de uma 
verdadeira comunidade universitária. A começar pelo Reitor e Vice-Reitores, que, em qualquer 
assunto medianamente relevante, atuam sempre em conjunto, o mesmo acontece nos outros níveis. 
O Conselho Universitário, o Conselho de Desenvolvimento, o Conselho para a Identidade e Missão, o 
Conselho de Ensino e Pesquisa (CEP), a Comissão Central da Carreira Docente ou a Comissão Própria 
de Avaliação (CPA), todos eles com representações eleitas, são uma clara expressão, em nível de 
Universidade, dessa procura do consenso. A mesma coisa se diga dos Conselhos Departamentais e 
das Comissões setoriais ou Gerais dos Centros e Departamentos. Essa mesma prática se amplia com 
instâncias não definidas no Estatuto, mas que funcionam plenamente, como a Reunião Mensal de 
Diretores e Gerentes. Embora a Universidade seja um todo unitário, a autonomia interna dos Centros 
e Departamentos ajuda na construção do espírito comunitário, como também o reconhecimento e a 
colaboração das associações de alunos e funcionários.

3) A responsabilidade social da Universidade. – Sempre houve ações de responsabilidade social 
na PUC-Rio, mas, nos últimos anos, acentuou-se a nossa atuação nesse campo, envolvendo 
praticamente todos os Departamentos. Das práticas voluntárias de estágios sociais, às atuações em 



A Universidade empreendedora e sua missão na extensão
José Alberto Sampaio Aranha
Diretor do Instituto Gênesis PUC-Rio

A “Universidade Empreendedora”  tem por objetivo, além do ensino, da pesquisa e da extensão, 
também o desenvolvimento econômico. Ela inclui os conceitos de empresas egressas de universidades 
(spin-offs), como fruto de uma importante modificação dos produtos das atividades dos grupos de 
pesquisa universitário. 

De acordo com Pe. Jesus Hortal, uma Universidade empreendedora como a PUC-Rio  não quer 
simplesmente formar profissionais capazes de executar tarefas que lhe são confiadas, mas que 
tomem a iniciativa e marchem à frente. Desta frase podemos extrair a definição de comportamento 
empreendedor. Um ser ativo e não passivo na sua relação com empresas, consigo mesmo e com o seu 
entorno - a sociedade.  

Para que o empreendedorismo, no entanto, possa ser praticado ele necessita de um ambiente 
empreendedor que é composto por variáveis que interagem de forma sinérgica produzindo então 
os empreendedores e empreendimentos. Quanto melhor o ambiente, melhor a produção de 
empreendedores e de empreendimentos.

O Instituto Gênesis atua como laboratório transversal de aplicação do conhecimento. Prepara 
empreendimentos a partir da convergência do saber gerado pelos alunos e professores e da pesquisa 
desenvolvida na universidade, proporcionando, desta forma, um intercâmbio de todas as ofertas do 
conhecimento existentes na PUC-Rio.

Para manter-se na fronteira do conhecimento, o IG busca o aperfeiçoamento na geração de 
empreendedores e empreendimentos participando de programas de intercâmbio e de cooperação 
com instituições, associações e redes nacionais e estrangeiras.

Ele age na integração entre o saber acadêmico (alunos e professores) e o saber local (comunidades 
e cidades) - missão de extensão - estimulando o desenvolvimento econômico, promovendo 
transformação social junto às comunidades e cidades de baixa renda.

Como já dito, um empreendedor é um ser ativo na sociedade que tem a capacidade de intervir no 
ambiente produzindo mudanças / realizações que ajudam economicamente e socialmente sua região, 
portanto, uma Universidade empreendedora deve também ser ativa  e influenciar seu ambiente, 
estimulando outras Universidades a se tornarem empreendedoras.

numerosas comunidades carentes, passando pela alfabetização e escolarização de adultos, e os 
serviços gratuitos de caráter jurídico, pedagógico, odontológico, psicológico e de inclusão digital, é 
impressionante o nosso labor e resulta difícil enumerar tudo o que fazemos. Publicamos este ano um 
balanço social, com dados bem expressivos, onde se comprova que alunos, professores e funcionários 
rivalizam nessa prática social. Agora, com a abertura do pólo avançado de Duque de Caxias, 
atingimos um novo nível mais elevado, num campo bem condizente com a nossa própria natureza.

4) A interdisciplinaridade, aplicada de forma sistemática. – É fundamental que professores e 
alunos se sintam, em primeiro lugar, ligados à Universidade, como um todo, antes do que a um 
Departamento ou Instituto concreto. Para isso, contribui, sem dúvida, a unidade do campus, 
com o encontro quase obrigatório com pessoas de interesses diversificados, assim como a 
possibilidade de os alunos cursarem disciplinas de qualquer ramo do saber, mesmo que isso 
nos imponha dificuldades de espaço físico e de organização. Essa mesma unidade de campus 
propicia a celebração de seminários, semanas, mesas-redondas, palestras e outras atividades 
extracurriculares de enorme variedade e abertas para todos os integrantes da nossa comunidade.

5) A configuração da PUC-Rio como uma Universidade empreendedora. – Trata-se, sem dúvida, 
de uma dimensão relativamente recente, que começou a se desenvolver há apenas quinze 
anos. Tentamos incutir nos nossos alunos o espírito empreendedor e inovador. Não queremos 
simplesmente formar profissionais capazes de executar tarefas que lhes são confiadas, mas 
que tomem a iniciativa e marchem à frente. As incubadoras, a empresa júnior e as disciplinas 
de empreendedorismo são uma expressão desse espírito, mas não o esgotam. As premiações 
constantes que recebemos neste campo mostram que o espírito empreendedor foi incorporado pela 
nossa comunidade.

Ao lado destes cinco fatores, poderia enumerar outros que contribuem para o nosso sucesso. 
Creio, porém, que se fomentarmos estas cinco dimensões, continuaremos a desenvolver aquilo que 
costumamos chamar “a marca PUC”.

 



Este foi o objetivo do Instituto Gênesis no ano de 2007, utilizando o conhecimento gerado na 
preparação de empreendedores e empreendimentos e o conhecimento advindo do intercâmbio 
de cooperações com outras instituições. Ele se propôs a interagir com outras Universidades numa 
ação de extensão, intervindo desta forma no ambiente externo e propiciando novos ambientes com 
potencial para formação de empreendedores e de empreendimentos.

Estes são ambientes compostos de alunos empreendedores com conhecimento diferenciado, visão 
social e interação com o mercado, protegidos nos seus direitos e com disponibilidade de recursos 
financeiros de risco; variáveis presentes no projeto RAETeC :

• Cultura Empreendedora – Cursos, prêmios, empresa júnior etc;
• Pesquisa científica e tecnológica que possuem interação com o mercado; 
• Alunos bem preparados – Bons centros geradores de conhecimento;
• Relação com Cluster local – Universidade / Empresa;
• Ações de Desenvolvimento Social – Universidade / Sociedade;
• Agência de Inovação – Capital intelectual / Propriedade industrial;
• Estrutura local de Capital de Risco e fomento.

Nossa intenção em 2008 é, junto com nossos parceiros, consolidar estes conceitos e poder auxiliar as 
políticas públicas na melhoria de eficiência da geração de empreendimentos com inovação tecnológica, 
cultural e social.

Processo de Geração de Empreendedores e de Empreendimentos
Figura: Priscila Castro e Lygia Magacho
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Promoção da Cultura do Empreendedorismo e Inovação
Ensino de Empreendedorismo Prof. Jorge Ferreira (a partir de novembro de 2007)

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.

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.

Equipe CEMP -  Carla Bottino
  Flávio Mendonça
  Leonardo Lima

No. de Professores - 16
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Extensão – CEMP-EX  Profa. Paula Marinho

A Coordenação de Empreendedorismo e Extensão  (CEMP-EX) foi criada em janeiro de 2006 com o 
intuito de disponibilizar cursos específicos e oficinas setoriais, para atendimento de profissionais e 
empresas que desejem se posicionar no mercado de trabalho de forma empreendedora de acordo 
com suas necessidades. 

Realizações 2007

Feira de Idéias e ações empreendedoras – junho e novembro 

Palestras com empreendedores -
Paulo Goskes – Reciclagem do lixo em condomínios de classe média - março 
Marcos Weitrech – Empreendedor do ibest,  espaço nirvana e we show - abril 
 
Evento - 
Os desafios das empresas familiares com a participação de 8 palestrantes  convidados 
para um público de mais de 100 pessoas - junho 

Palestra na Mostra PUC - 
O empreendedorismo e as mudanças no mercado de trabalho com a Profa Carolina Dias - agosto

Participação da Coordenação de Ensino de Empreendedorismo (graduação) em diversos eventos nacionais 
e regionais sobre empreendedorismo, ensino de empreendedorismo e empresas familiares.

Coordenação do Fórum de Ensino de Empreendedorismo, projeto PNI- RAETec.

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 2007

Manutenção da parceria com a Metrologia;

Apoio ao evento de Inovação do IAG;

Duas palestras sobre o Instituto Gênesis para os alunos 
do MBA da Universidade da Flórida.

O programa da Oficina de Plano de Negócios 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 meu 
negócio auto-sustentável e como fazer um plano de negócios.

A proposta do curso Música: Empreendedorismo e Inovação é formar produtores, bandas e 
artistas capazes de adotar uma postura empreendedora em suas carreiras e de planejar o seu 
desenvolvimento conjunto. O curso pretende estimular e preparar os interessados para que encarem 
as suas bandas, produtoras e estúdios como empreendimentos, preparando profissionais da área 
musical para lidar com a sua prática de acordo com os seus objetivos e fornecendo mecanismos para 
que atuem de forma independente no mercado fonográfico.

Em 2007 capacitamos 102 alunos nas 4 turmas oferecidas com um faturamento de R$121.350,00. Para 
ministrar as 64 horas do curso de Música e as 48 da OPN contamos com 13 professores.

Também foi realizada a Mesa Redonda Música: Empreendedorismo e Inovação no dia 28 de novembro, 
no auditório do RDC, com o professor e jornalista Arthur Dapieve como mediador e palestrantes 
como: Simon Fuller (Empresário), Bruno Levinson (Produtor Cultural), João Augusto (Gravadora 
Deckdisc), Humberto Barros (Musico), Gloria Braga (ECAD) e Paulo Lima (IMusica – Internet). 
Também no evento, quatro bandas de alunos apresentaram seus trabalhos nas tendas do 
Departamento de Artes e Design da PUC-Rio.
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Resultados em 2007
- Obtenção de uma nova sala;

- Financiamento da total reforma das instalações da EJ PUC-Rio;

- Evento comemorativo dos 12 Anos da Empresa Júnior PUC-Rio;

- Modernização do parque tecnológico;

- Criação de mais um setor interno voltado para Análise do Mercado e criação de  

Responsabilidade Social
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 de 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;

Desenvolve também, em caráter de parceria, a divulgação do trabalho do Instituto 
Veras, que cuida de reabilitação de crianças com problemas mentas.

-

-

-

-

-

Análise: Aumento real de faturamento da ordem de 32%

Pesquisa sobre o reconhecimento da marca EJ PUC-Rio entre os alunos da Universidade

diferenciais competitivos (Perspectiva Mercado);
- Desenvolvimento da gestão estratégica baseada em indicadores;

- Aperfeiçoamento da Gestão Socialmente Responsável;

- Lançamento do novo site;

- Consolidação do Conselho de Desenvolvimento EJ PUC-Rio;

- Aprimoramento na comunicação com todas as partes interesssadas (site, FOCO EJ etc.).

- Estruturação de um Sistema de Gestão Integrado;

- Otimização e automação das Avaliações de Desempenho (Skillo);

- Concretização da parceria com a Accenture;

- Profissionalização da precificação dos Projetos de Consultoria;

- Consolidação do Clube de Vantagens EJ PUC-Rio, direcionado a Clientes e membros.

- Recorde do número de inscritos (803) no Processo de Seleção do primeiro semestre.

Empresa Júnior PUC-Rio  Igor Swinerd Monteiro

A Empresa Júnior PUC-Rio é uma empresa de consultoria multidisciplinar 
formada por alunos de graduação da PUC-Rio. Localizada no Instituto 
Gênesis, foi concebida para propiciar aos alunos a vivência das condições 
reais de funcionamento de uma empresa formal no campus da Universidade. 
Desta forma, o aluno da PUC-Rio acumula experiência de mercado, inicia-se 
no mundo dos negócios e desenvolve a atitude empreendedora.
A Empresa Júnior PUC-Rio possui um grande número de clientes, atuando 
nas seguintes áreas: Assessoria de Comunicação, Criação, Finanças, Negócios 
Internacionais, Pesquisa em Marketing, Planejamento, Qualidade, Recursos 
Humanos e Tecnologia da Informação.

Empresa Júnior PUC-Rio
Membros
Projetos
Parcerias

Empresas 
Clientes

71
28 (em andamento)

Souza Cruz, Sphinx Brasil, Console, XP Educação, 
Sebrae, Solid Corporate Travel, Banco Real, 
Accenture, Bradesco Seguros e Previdência.

Petrobras,  Domino´s Pizza, Light, FSB 
Comunicações, Souza Cruz, Instituto Brasileiro de 
Petróleo e Gás, TIM, Wizard, Ipiranga, Rubbertec, 
Lufthansa, Shopping Tijuca, ASSIM, British Council, 
San Miguel Corporation.



16 17Incubação de Empreendimentos Orientados para a geração 
Incubadora Tecnológica Priscila Castro

Pré-Incubação 

Resultados da Pré-Incubadora 
Nº de projetos residentes                                                          3
Nº de projetos virtuais                                                             0
Nº de projetos que passaram para a fase de incubação               0
Nº de projetos com processos de pré-incubação interrompidos 0

e o uso intenso de Tecnologia

Incubação de Empreendimentos
Pré-Incubação
Este programa consiste em apoiar os empreendedores de forma complementar à 
orientação acadêmico-científica (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 universidade e a sociedade, apoiando 
empresas inovadoras de tecnologia da informação, cultura, design e 
social. 
Os empreendimentos apoiados são orientados à auto-sustentabilidade 
e à capacidade de impactar positivamente no desenvolvimento 
econômico da região onde estão inseridos.

Pós-Incubação / Aceleração
Este órgão  se destina às pequenas e médias empresas, 
principalmente às empresas graduadas, completando o ciclo 
da geração de empreendimentos. O principal objetivo do 
trabalho da Aceleradora de Empresas (AGE)  é  oferecer 
consultoria no desenvolvimento de planos de crescimento e 
auxiliar as empresas a se consolidarem no mercado.

Resultados dos empreendimentos Pré-incubados*
Nº de postos de trabalho (incluindo sócios)    23
Nº de produtos e serviços gerados         5
Faturamento total aproximado                 150 mil
* 3 empresas forneceram os dados

Incubação

Resultados da Incubadora Tecnológica
Nº de empresas residentes                         12
Nº de empresas virtuais                          1
Nº de empresas com processo de incubação 
interrompido                                                
Nº de empresas Graduadas no Ano                     3

Graduadas

Nº de Empresas Graduadas    32
Nº de Empresas Associadas     1

Resultados das Empresas Graduadas* 
Nº de postos de trabalho (incluindo sócios) 631
Nº de produtos e serviços                         221
Faturamento total aproximado                     76 milhões

* 24 empresas forneceram os dados

Resultados das Empresas Incubadas*
Nº de postos de trabalho (incluindo sócios)      134
Nº de produtos e serviços                        59
Faturamento total aproximado                   5 milhões
* 12 empresas forneceram os dados *Edital 2007.2 em andamento 

2007

0
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Promoção de Empreendimentos Inovadores Orientados 

Graduadas

Número de Empresas Graduadas                             4

Resultados das Empresas Graduadas*
Número de postos de trabalho (incluindo sócios)    29
Número de produtos e serviços                              73
Faturamento total aproximado                          300 mil
* 3 empresas forneceram os dados

Incubação

Resultados da Incubadora Cultural
Nº de empresas residentes                                                 4 
Nº de empresas virtuais                                                     7 
Nº de empresas com processo de incubação interrompido   2
Número de empresas que saíram da informalidade             0

Resultado das Empresas Incubadas* 
Número de postos de trabalho (incluindo sócios)       36
Número de produtos e serviços                                119
Faturamento total aproximado                            760 mil
* 6 empresas forneceram os dados

Pré-Incubação  Julia Zardo

Resultados da Pré-Incubadora
Nº de empresas residentes                                                            
Nº de empresas virtuais                                                                 
Nº de empresas que passaram para a fase de incubação                
Nº de empresas com processos de pré-incubação interrompidos     

Resultados dos Empreendimentos Pré-incubados*
Nº de postos de trabalho (incluindo sócios)            6
Nº de produtos e serviços gerados                        11
Faturamento total aproximado                          85 mil
* 1 empresa forneceu os dados

Incubadora Cultural  Priscila Castro

*Edital 2007.2 em andamento 

0
1
1
0

para o Desenvolvimento Local e Setorial
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Pré-Incubação Social  Catia Jourdan

Resultados da Pré-Incubadora
Nº de empresas residentes                                                
Nº  de empresas virtuais                                                    
Nº  de empresas que passaram
     para a fase de incubação   
Nº  de empresas com processos 
de pré-incubação interrompidos

Resultados dos Empreendimentos Pré-incubados*
Nº de postos de trabalho (incluindo sócios)      6 
Número de produtos e serviços                      11
Faturamento total aproximado                   40 mil
* 3 empresas forneceram os dados

Promoção de Ambientes de Inovação com 
Foco Regional e/ou Setorial 

Programa de Desenvolvimento Local Julia Zardo

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

Resultados Setoriais

Participação no Instituto de Mídias Digitais lançado pela PUC-Rio. O 
objetivo deste Instituto é promover e alinhar as atividades neste setor de 
maneira transversal aos diversos departamentos da Universidade com a 
tecnologia a serviço da produção e utilização do conteúdo.  

Participação em iniciativas relacionadas a mídias convergentes: Pólo 
de Cinema e Vídeo em Jacarepaguá, Centro de Excelência Tecnológico 
de Audiovisual de Niterói, Fórum sobre Audiovisual e TV Digital com 
representação da iniciativa pública e privada (Sebrae, Firjan, Fecomércio, 
ACRJ, TV Globo, Globo Filmes, entre outros)

Resultados Locais

Desenvolvimento do projeto Instituto Gênesis nas Cidades em parceria com 
a OIP Software. Programa que prevê a implantação dos mecanismos de 
geração de empreendimentos do Instituto em cidades com o objetivo de 
promover seu desenvolvimento sócio-econômico.

Participação na Câmara Especial de Gestão dos Arranjos Produtivos Locais do 
Estado do Rio de Janeiro junto a 20 Instituições de apoio aos APL’s: SEDEIS, 
SETUR, SETRAB, SECTI, INVESTERIO, CODIN, CODEPIN, SEBRAE-RJ, BB, CAIXA, 
BNDES, FIRJAN, FECOMERCIO, FINEP, UFF, UFRJ, UERJ, REDESIST, REDETEC.

Resultados Institucionais

Plataforma Institucional - Projeto Rede de Apoio a 
Empresas Tecnológicas e Clusters – RAETeC, formada 
pela Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
Universidade Veiga de Almeida (UVA) e TecVitória.
O projeto visa a implementação de mecanismos de 
geração de empreendimentos e de desenvolvimento 
local, a partir da articulação das empresas da região 
de cada universidade com seus centros de pesquisa. 
Órgão patrocinador: FINEP e CNPq.
 
Participação de redes nacionais e internacionais 
relacionadas ao desenvolvimento de micro e pequenos 
empreendimentos e tecnologia social: Honey Bee 
Network; Rede de Tecnologia Social – RTS; Programa 
Infodev – Banco Mundial.
 
Participação em conselhos da Associação Comercial do 
Rio de Janeiro – ACRJ. 

Apoio à Implantação do APL de Entretenimento de 
Mury, Lumiar e São Pedro da Serra. Responsável pelo 
planejamento estratégico do APL e acompanhamento 
de seu desenvolvimento em parceria com Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, 
Indústria e Serviços (Sedeis) e Sebrae/RJ. 

Participação na identificação e no desenvolvimento do 
APL de Entretenimento de Conservatória. Execução de 
projeto em parceria com Ministério da Cultura para 
implantação do estúdio de gravação fonográfica.

Aceleradora Gênesis de Empresas (AGE)  
César Simões Salim

A Aceleradora Gênesis de Empresas (AGE), 
novo órgão do Instituto Gênesis da PUC - Rio, 
iniciou suas operações em 1º. setembro de 2007, 
contando com dois consultores coordenadores e 
uma agente administrativa. Este novo órgão se 
destina a apoiar pequenas e médias empresas, 
principalmente empresas graduadas pelo Instituto 
Gênesis, a desenvolverem planos de crescimento 
e a se consolidarem no mercado escolhido. Esse 
apoio ocorre através da prestação de serviços 
específicos como por exemplo: desenvolvimento 
e acompanhamento dos planos de negócios das 
empresas; apoio às empresas clientes para a 
obtenção de investidores; consultoria específica 
para a resolução de problemas de gestão da 
empresa;  apoio às empresas clientes em ações 
de comercialização de seus produtos e serviços; 
entre outros. 

0
4

1

1

Equipe:
Cesar Simões Salim
Sérgio Yates
Paula Araujo Pereira

Participação no APL de Jóias do Rio de Janeiro junto a 
parceiros como SEBRAE/RJ, AJORIO, FECOMÉRCIO-RJ, 
SNCAPP, INT/CentroDesignRio, FIRJAN/SENAI, SEDEIS, 
Instituto Zuzu Angel.
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Programa da Incubadora Social de Comunidades  Cátia Jourdan

A Incubadora Social de Comunidades objetiva o desenvolvimento local 
sustentável de comunidades populares, através da disseminação da 
cultura empreendedora, da articulação de atores locais e do apoio ao 
desenvolvimento de empreendimentos solidários com base na identidade 
local, estimulando a geração de novas tecnologias sociais.

A ISC atua na pré-incubação dos empreendimentos sociais, através de sua 
metodologia de Oficinas de Trabalho Gênesis (OTG). As Oficinas permitem 
o aprimoramento do processo produtivo, o planejamento e a organização 
dos empreendimentos sociais, através de ações de cidadania e educação, 
realizadas em parceria com atores locais (ONG’s, escolas e associações). 
Posteriormente estes empreendimentos são incubados para potencializar e 
consolidar sua entrada no mercado.

O primeiro projeto proveniente de uma comunidade apoiada pela ISC que 
passou da Pré-incubação para a Incubação foi o Favela Receptiva: Um 
empreendimento no setor de turismo, que trabalha com hospedagem em 
casas de moradores da comunidade de VilaCanoas, em São Conrado.

Resultados 2007

Vila Canoas – Apoio a empreendimentos nas áreas de 
turismo, costura, mídia e artesanato. Colaboração 
na implementação de um Centro de Integração 
Comunitária – espaço físico dentro da comunidade 
– que objetiva o apoio a projetos desenvolvidos 
por moradores da própria comunidade. Para a 
implementação do projeto a ISC contratou a 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 
da UFRJ (ITCP) e o Núcleo Interdisciplinar de Meio 
Ambiente da PUC-Rio (NIMA) para realização de um 
diagnóstico local, além de sempre contar com a 
parceria dos atores locais. 

Programa de Criação de Ambientes 
Inovadores Julia Zardo

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.

Indicadores de pesquisa realizada no inicio das 
atividades, em 2005, e em 2007:

Sumário Qualitativo                 2005       2007
Participação Comunitária 3,8   5
Identidade com o local             5,8   5,3
Pertencimento                         6,3   6,1
Empreendedorismo             5,4   6,6
Visão do mundo                         5,6        6,1
Empregabilidade             4,5   5,7
Auto-estima                         7,6   8,5
Qualidade de vida             5,1   5,9

Piscicultura Familiar, em São Gonçalo – Projeto para o resgate 
da Piscicultura como atividade geradora de ocupação e renda no 
município de São Gonçalo. Baseado no cultivo familiar da espécie, 
propõe um modelo de produção associativista, estimula a inovação e 
o desenvolvimento de sua cadeia produtiva e agrega valor a uma das 
vocações locais, a pesca. O projeto está sendo implementado com a 
parceria da Prefeitura da Cidade e tem como fomentador a FINEP.

Parque da Cidade – Apoio a empreendimentos no setor de informática. 
Etapa de sensibilização da comunidade para formação de um Fórum para 
a discussão de assuntos relativos ao Parque da Cidade.

Projeto Juventude, Raça e Gênero – Desafios para inserção no mercado 
de trabalho, INCLUJOVEM. Pesquisa desenvolvida em parceria com a Ação 
Comunitária do Rio de Janeiro, que tem por objetivo analisar e propor 
alternativas para a inserção no mercado de trabalho por parte de jovens 
de baixa renda, visando aprimorar as metodologias de incubação e os 
programas de primeiro emprego. Órgão patrocinador: FINEP.

Salgueiro, em São Gonçalo – Apoio a 
empreendimentos na área de moda, estimulando a 
mobilização comunitária para a criação da marca 
“Mulheres do Salgueiro” que representa as mulheres 
costureira da comunidade.

atribuição de valores de 0 a 10
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Administração do Instituto Gênesis Leonardo José dos Santos

Unidades de Apoio compartilhado às áreas do Instituto Gênesis:
Comunicação e Informação             Financeira
Gestão de Pessoas                          Jurídica
Predial                                           Relações Internacionais
Tecnologia da Informação

Recursos Humanos  

Organização de evento internacional   

Workshop Brasil- Índia de Tecnologia Social 
Em parceria com a Honey Bee e a SRISTI, com a presença do 
indiano Prof. Phd Anil K. Gupta. 04 e 05 de maio no campus 
da PUC-Rio.

Representações internacionais dos 
colaboradores do Gênesis   

Argentina
Leonardo Melo - Participação no Programa de Pasantías da 
RedLac/InfoDev na incubadora de empresas da Universidad 
Nacional de San Martín, Argentina. Comunicação e Informação
Setembro - 2007 

Catia Jourdan - XII Seminario Latino-Iberoamericano de 
Gestión Tecnológica - ALTEC 2007: “Producción, 
Empleo e Inclusión”  Setembro - 2007

Chile
Julia Zardo - Segunda Conferência de Incubadoras 
Latinoamericanas e do Caribe, “Global In Alianzas: Innovación 
para el Emprendimiento en el Continente” realizada em 
Santiago do Chile, Julho - 2007.

José Alberto Aranha - Empreendedores de Espírito Público - II 
Workshop de Formación de Emprendedores Universitarios del 
MERCOSUR - Janeiro - 2007 - Universidad de Concepción  

China
Julia Zardo - GLOBAL GIAN: Building Global Value Chain 
around Green Grassroots Innovations and Traditional 
Knowledge, Tianjin - China, Junho - 2007   
     
Julia Zardo - Evento APCTT ( Asian and Pacific Ces and 
Transfer of Technology) Nanjing, Junho - 2007 

Cingapura 
Julia Zardo - 6th Bienal International Conference on 
University, Industry & Government Linkages - Cingapura 
- Maio -2007 
 
 

Colômbia
Catia Jourdan e João Marcos Rampini - Participação no Programa de Pasantías da RedLac/InfoDev na 
incubadora de empresas CREA-ME, Medelín - Colômbia. Setembro - 2007
 
Peru
José Alberto Aranha - Conferência Magistral - Evaluación de la Gerencia de Incubadoras - I Congreso 
Internacional de Innovación y Desarrollo de la Cultura Emprendedora en Iberoamérica - Universidad de 
San Martín de Porres - Lima – Perú - Outubro - 2007  

José Alberto Aranha - Palestras no Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial – CIDE da Escuela 
Politécnica del Ejercito no proyecto “Fortalecimiento del Proceso de Preincubación e Incubación de 
Empresas del CIDE” para fortalecer y mejorar los servicios que ofrece el CIDE a la comunidad y poner 
en funcionamiento una incubadora de Empresas en la ESPE. – Outubro - 2007. 

Uruguai 
José Alberto Aranha - Conferência “Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas de Base Social 
y Tecnológica” na III Muestra de Ciencia y Tecnología en Políticas Públicas Municipales de la Red de 
MERCOCIUDADES – Montevideo – Uruguay.  Junho - 2007
           
     
 

Colaboradores Instituto Gênesis 2007
Funcionários PUC                      10
Prestadores de serviços        3
Estagiários                      13
Bolsistas                                      2
Consultores                       6
Professores CEMP                         16
Total                                     48

Relações Internacionais 

Parcerias Gênesis

Incubadoras internacionais     
GeneraUC - PUC-Chile   
DictUC - PUC-Chile

Instituições de ensino internacionais
Espanha      Universidad de Santiago de Compostela 
Chile    Universidad de Concepción 
            
    Universidade de la Frontera, Temuco 
Peru    Pontificia Universidad Católica del Peru 
    Universidad de San Martín de Porres 

Órgão Internacional
InfoDev (Banco Mundial)

Pontificia Universidad Católica del Chile

Cursos de formação dos colaboradores Gênesis
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Rio Ambiente - Tecnologia e Soluções Ambientais - Mostra de equipamentos, 
tecnologias e soluções ambientais. – 1 empresa

Fashion Business 1ª Edição - Feira de Negócios do Fashion Rio – 5 empresas

Fashion Business 2ª Edição - Feira de Negócios do Fashion Rio – 3 empresas

PYMETIC - A feira PyMetic 2007 reuniu diferentes atores envolvidos com o uso 
da TIC para pequenas e médias empresas da região. – 3 empresas

Programas de Intercâmbio Internacional:
Pasantia - Chile
Edital para intercâmbio de funcionários de incubadoras e partes envolvidas, da 
América Latina que fazem parte da RedLac

Seminário Chile 
Segunda Conferência de Incubadoras Latinoamericanas e do Caribe, “Global 
In Alianzas: Innovación para el Emprendimiento en el Continente” realizada 
em Santiago do Chile em julho de 2007.

Oportunidades de Comercialização:
SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - instituição de 
educação profissional) – Fevereiro/2007 – 2 empresas 

City Shoes - Franquia de Lojas especializadas em calçados, bolsas, cintos e 
acessórios – Agosto/2007 – 3 empresas

TELELISTAS – Empresa de catálogos de Telefone, atuante em todo o Brasil. 
– Outubro/2007 – 4 empresas

Participação da equipe Gênesis em Palestras e Eventos:

Catia Jourdan - Apresentação da metodologia da incubadora Social de Comunidades da PUC-Rio – TecVitória – Vitória/ES 
– maio/2007.

Catia Jourdian - Palestra sobre “ Incubação Social e Solidária”  no Seminário Tecnologia Social, Incubação de Empreendimentos 
Solidários e Políticas Publicas – Rio de Janeiro/RJ – Novembro de 2007.

José Alberto Aranha - Palestrante - The Instituto Gênesis Experience – REE 07 LATIN AMERICA Stanford Technology Ventures 
program’s Roundtable on Entrepreneurship Education, Ibmec, Rio de Janeiro – Brasil – Novembro/2007

José Alberto Aranha e Priscila Castro - Apresentação de Casos de Sucesso de Empresas Incubadas pelo Instituto Gênesis da 
PUC-Rio que fazem uso do Sistema de Propriedade Industrial e Informação Tecnológica - Seminário Propriedade Intelectual: 
Propriedade Intelectual como Instrumento Estratégico para o Desenvolvimento Industrial e Tecnológico - Rio de Janeiro – Brasil 
-  Outubro/2007

José Alberto Aranha - Participação da Comissão Técnica de Seleção de Projetos Culturais Inovadores em Artes Plásticas de 
Furnas Centrais Elétricas S.A. 

Aranha - Relator do XV Workshop Anprotec Tema 2 “O Desafio das Cidades”  - Painel 1 – O desafio do desenvolvimento urbano, 
Painel 2 – O desafio da emancipação social, Painel 3 – Desafio da educação empreendedora, Painel 4 – Cidades com soluções 
integradas – experiências de sucesso - XVII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas - Belo 
Horizonte – MG – Setembro/2007 

Aranha - Apresentação do projeto RELAPI (Rede Latino Americana de Apoio a Parques e Incubadoras) do Banco Mundial na 
sessão especial – cooperação internacional - XVII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas – Belo 
Horizonte – MG – Setembro/2007

Aranha - Mesa Redonda: Incubadoras de Empresas: Oportunidades para empreendedores e Temas do empreendedorismo: 
Inovação, Desenvolvimento Local Sustentável e Empresas familiares - Agosto Empreendedor – UVA – Rio de Janeiro – RJ 
– Agosto/2007.

Aranha - Moderador da Mesa II “Uso das tecnologias da informação e comunicação como ferramenta de geração de trabalho e 
renda” - Conferência Latino-Americana de Práticas Inovadoras em Programas de Geração de Trabalho e Renda – ITCP / COPPE 
/UFRJ – Rio de Janeiro – Agosto/2007

Aranha - Palestrante Mesa Redonda “A realidade das empresas graduadas X incubadas no Brasil (Contribuição do Instituto 
Gênesis ao Empreendedorismo Inovador no Brasil) no Primeiro Seminário IAG PUC-Rio “Os Desafios do Empreendedorismo 
Inovador no Brasil” – RDC PUC-Rio - Rio de Janeiro – Julho/2007

Aranha - Debatedor da mesa redonda “Incubadoras de Empresas em Universidades” e da mesa redonda “Modelo de 
Integração de Tecnologia com o Setor Privado” na 59ª Reunião Anual da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso a Ciência 
– Universidade Federal do Pará – Belém – Julho/2007.

Aparições na Mídia:       89
Instituto Gênesis:          49
Empresas:                     40

Participação das empresas incubadas em eventos:

Seminários:
Seminário e Feira de Empreendedorismo da FIRJAN – Maio/2007 – 2 empresas

IPTV World Forum Latinamerica - Fórum para discutir os desafios e potencial 
para serviços de IPTV na América Latina. 4 empresas

Linux Park Rio de Janeiro - Evento onde empresas que já estão utilizando 
Linux, Software Livre e de Código Aberto (SL/CA) vêm compartilhar suas 
experiências com empresas e profissionais. – 2 empresas 

Rio Info 2007 - Evento dedicado ao fortalecimento da cadeia produtiva de 
Tecnologia da Informação (TI) - 10 empresas

7ª Rio Wireless Internacional Conference - Perspectivas do Mundo Wireless 
até 2010 – 3 empresas

Encontro Nacional do Setor Joalheiro no Rio de Janeiro - Evento para debater 
o futuro do segmento de jóias no país e internacionalmente – 3 empresas 

Palestras:
Palestra Propriedade Intelectual – Com o Escritório de Negócios em 
Propriedade Intelectual da PUC-Rio e o Escritório de advocacia Atem & 
Remer. Maio/2007
 
Palestra CRM - O que é CRM? – Uma abordagem prática – 5 empresas

Palestra Desenvolvimento e Produção de software – 4 empresas
 
Apresentação Edital Finep/Sebrae - Palestra Edital CHAMADA PÚBLICA MCT/
SEBRAE/FINEP/Ação Transversal – Cooperação ICTs – MPEs – 04/2007 

Palestra Software Livre – 3 empresas
 
Feiras:
Missão Empresarial Sebrae/RJ Brasil Offshore 2007 - Micro e pequenos 
empresários que atuam na cadeia de petróleo e gás têm a oportunidade 
de fechar negócios, expor produtos e trocar informações na Feira Brasil 
Offshore 2007. – 2 empresas

MULTIRIO - Empresa de Multimeios da Prefeitura do Rio de Janeiro é 
responsável pela produção de programas de TV, vídeos, sites, CD-ROM e 
publicações. Agosto/2007 – 2 empresas

Netune - Empresa de consultoria, assessoria e pesquisa em Tecnologias de 
Informação e ComunicaçãoJulho/2007 – 4 empresas

Zap Logística - Tecnologia – LOGÍSTICA – Outubro/2007 – 2 empresas

TIM – Operadora de Telefonia Móvel  - Julho/2007 – 4 empresas

Okto – Empresa que oferece soluções de serviços da telefonia móvel com 
objetivos de marketing, comunicação, interatividade e entretenimento. 
– Julho/2007 – 4 empresas 

Comunicação e Informação
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Aranha - Palestrante Painel III – Visão Empresa da IX Computec – Computação Mercado do XXVII Congresso da Sociedade 
Brasileira de Computação - SBC “Interação entre as Ciências: Desafio para a Tecnologia da Informação” - Rio de Janeiro 
– Julho/2007.

Aranha - Palestra no Painel III - Promoção de Empreendimentos Inovadores para o Desenvolvimento Local – “Incubadoras de 
Empresas” no III Seminário Nacional e II Workshop Estadual da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Políticas e Programas para 
Empreendedores no Brasil – Vitória – ES – Julho/2007. 

Aranha - Palestra “Empreendedorismo em consultoria” no XI Encontro de Engenharia de Produção da UFRJ - Profundão 2007 
- UFRJ – Rio de Janeiro – Maio/2007.

Aranha - Abertura e participação do Workshop Brasil Índia - Tecnologia Social com o Prof. Anil Gupta - Conhecimento, 
Aprendizado e Prática – Auditório RDC-Rio – RJ – Maio/2007.

Aranha - Palestra Magna – “Saí da faculdade, e agora? – Formas de empreender no Brasil de hoje” – XV Encontro Sul-brasileiro 
de Empresas Juniores – ESEJ – Santa Maria – RS – Maio/2007.

Aranha - Palestra no painel de discussão: Colaboração Mercado X Academia – 1º Fórum Brasileiro de Inovação - Voices for 
Innovation - Microsoft - SENAC – Campus Santo Amaro – SP – Março/2007.

Aranha - Palestra “Painel empreendedorismo e desenvolvimento econômico e social” - Seminário: Educação, Mercado de 
Capitais e Desenvolvimento – Semana Bovespa – Auditório RDC – PUC-Rio – RJ – Março/2007

Aranha - Palestra: O papel do professor universitário na formação de empreendedores na Semana da Qualidade no Ensino, 
Pesquisa e Extensão: Inovação e Empreendedorismo – Faculdade de Engenharia Industrial – FEI S.B.Campo – SP – Janeiro/2007

Julia Zardo - Palestrante na Mesa-redonda “Empreendedorismo social” no V Seminário Internacional de Empreendedorismo e 
Inovação: Criatividade Econômica Uma Alternativa para o Desenvolvimento Regional – Valetec e Centro Universitário Feevale 
– Novo Hamburgo – RS – Setembro/2007

Julia Zardo - Debatedora na Mesa Redonda “Empreendedorismo na indústria criativa: Moda, Jóias, Design e Turismo 
Sustentável” - Agosto Empreendedor – UVA – Rio de Janeiro – RJ – Agosto/2007.

Julia Zardo - Curso ministrado “Economia da Cultura e Desenvolvimento Local” – Curso Cidade e Território da Fundação Vale 
do Rio Doce –– Março/2007

Lygia Magacho - Palestra ministrada na Semana Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação da Bahia – Inovação, 
Mercado, Infra-estrutura/Cidades Digitais e Perspectivas, organizada pela Governo da Bahia, Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Salvador – Bahia, Novembro/2007

Magalhães, Claudio Freitas; Zardo, Julia; Lóra, Julia Bonecker - Promoção de 
acesso ao mercado para empresas da Incubadora de Design de Jóias da PUC- 
Rio no Fashion Business Janeiro 2007 - XVII Seminário Nacional de Parques 
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, Setembro/2007, BH, Minas Gerais.

Zardo, Julia; Aranha, José Alberto S.; Magacho, Lygia; Melo, Leonardo; Silveira, 
Fabio - A learning and lecturing based entrepreneurial university: a case study 
- 6th Bienal International Conference on University, Industry & Government 
Linkages - Triple Helix VI - Emerging Models for the Entrepreneurial University: 
Regional Diversities or Global Convergence - Cingapura - Abril/2007.

Zardo, Julia; Aranha, José Alberto S.; Miranda, Paulo C.; - Creativity:  key 
elements for its understanding and interpretation – people, environment and 
culture - XXIV IASP World Conference on Science and Technology Parks - Barcelona 
- Espanha - Julho /2007. 

Zardo, Julia; Jourdan, Catia - Oficina-Matriz como Tecnologia Social para Inovação 
- XII Seminario Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica - ALTEC 2007 - 
Buenos Aires – Argentina - Setembro/2007  

Publicações

Aranha, José Alberto S. - Empreendedores de Espírito Público - II Workshop 
de Formación de Emprendedores Universitarios del MERCOSUR - 11/01/07 
- Universidad de Concepción - Chile.

Aranha, José Alberto S. – Participação coletiva com as mesmas oportunidades 
ou a pobreza - Boletim Rio além do petróleo. Rio de Janeiro: IETS - Instituto de 
Estudos do Trabalho e Sociedade. 1: 3 p. 2007.

Aranha, José Alberto S.; Rocha, Luciana Thibau M. – A importância do meio 
ambiente no projeto de Vila Canoa - Revista Meio Ambiente PUC-Rio - pg 23 
- 26 – PUC-Rio – RJ – Set/2007. 

Aranha, José Alberto S.; Zardo, Julia; Magacho, Lygia; Melo, Leonardo - A 
universidade brasileira no contexto da triple helix: novas missões - ENEDS - 
Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social – Rio de Janeiro – RJ 
- (3 e 4) Setembro/2007.

Bottino-Antonaccio, Carla – Empresas familiares: uma visão sistêmica – Tese de 
Doutorado, Departamento de Psicologia, PUC-Rio, 2007.

Bottino, Carla; Dias, Carolina - Fair of Entrepreneurial Ideas. In: ROUNDTABLE 
ON ENTREPRENEURSHIP EDUCATION - LATIN AMERICA. 2007. Rio de Janeiro. 
Anais. Rio de Janeiro: IBMEC/USP, 2007.

Bottino, Carla; Dias, Carolina; Dib, Sandra Korman -  Empreendedorismo: 
matéria eletiva – reflexões sobre a experiência em uma universidade – Publit , 
Rio de Janeiro, 2006

Ferreira, Roberta Farias - Angel Social - XVII Seminário Nacional de Perques 
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, Setembro/ 2007, BH, Minas Gerais.
 
Jourdan, Catia; Yang Su, Arthur Sheng - Planejamento de Empreendimento 
Sociais - XVII Seminário Nacional de Perques Tecnológicos e Incubadoras de 
Empresas, Setembro/2007, BH, Minas Gerais.

Magacho, Lygia; Mecena, Sérgio – Gestão de Competências em Redes de 
Organizações e Governança de Redes e de Arranjos: o que se discute na 
Academia e como usar na prática - X Encontro da REINC – Rede de Incubadoras 
e Parques do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, novembro/2007

Magacho, Lygia; Mecena, Sérgio - O Desafio do Projeto da Governança de uma 
Rede de Incubadoras: Estudo de Caso RAETeC - XVII Seminário Anprotec, Belo 
Horizonte, setembro/2007 
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Conselho Deliberativo

Pe. Jesus Hortal Sánchez, S.J.
Reitor 

Pe. Josafá Carlos de Siqueira, S.J.
Vice-Reitor

José Ricardo Bergmann
Vice-Reitor para Assuntos Acadêmicos

Luiz Carlos Scavarda do Carmo
Vice-Reitor para Assuntos Administrativos 

Augusto Luiz Duarte Lopes Sampaio
Vice-Reitor para Assuntos Comunitários

Pe. Francisco Ivern Simó, S.J. 
Vice-Reitor para Assuntos de Desenvolvimento

José Alberto Sampaio Aranha
Diretor do Instituto Gênesis

Conselho Diretor

José Ricardo Bergmann
Vice-Reitor para Assuntos Acadêmicos

José Alberto Sampaio Aranha
Diretor do Instituto Gênesis

Carla Bottino
Coordenadora da Graduação de Empreendedorismo

Igor Monteiro
Presidente da Empresa Júnior PUC-Rio

Priscila Araújo Castro
Gerente das Incubadoras Tecnológica, Cultural e 
Social de Comunidades

Luiz César Monnerat Tardin
Coordenador da Central de Estágios e Serviços Profissionais

Maria Clara Lucchetti Bingemer
Decana do Centro de Tecnologia e Ciências Humanas

Gisele Guimarães Cittadino 
Decana do Centro de Ciências Sociais

Reinaldo Calixto de Campos
Decano do Centro Técnico Científico

Floriano Saad Mazini
Superintendente Administrativo

Governança do Instituto Gênesis  Lygia Alessandra Magacho

A governança do Instituto Gênesis apresenta-se na forma de 
dois conselhos e um consórcio: Conselho Deliberativo, Conselho 
Diretor e Consórcio de Desenvolvimento. O Conselho Deliberativo 
é presidido pelo reitor da universidade e composto pelos vice-
reitores e pelo diretor do Instituto. O Conselho Diretor é presidido 
pelo Vice-Reitor para Assuntos Acadêmicos e composto pelos 
coordenadores e gerentes dos órgãos do Instituto e coordenadores 
dos centros da universidade. O Consórcio de Desenvolvimento 
é formado por empresas parceiras que apóiam ou apoiaram o 
Instituto na sua criação e no seu desenvolvimento, seja com 
recursos financeiros ou econômicos. 
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Consórcio de Desenvolvimento

- Financiadora de Estudos e Pesquisas – FINEP;
- SEBRAE e SEBRAE RJ;
- Governo do Estado do Rio de Janeiro;
- Prefeitura do Rio de Janeiro;
- Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq;
- Rede de Tecnologia e Rede de Incubadoras do Estado do RJ – Reinc;
- Fundação de Amparo a Pesquisa do Rio de Janeiro – FAPERJ;
- Endeavor;
- Eletrobrás;
- Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e Instituto Euvaldo Lodi - FIRJAN/IEL;
- RioSoft;
- Assespro RJ;
- Instituto Tecnológico da PUC-Rio – ITUC;
- Fundação Pe. Leonel Franca;
- Fundação Planetário;
- Banco Nacional de Desenvolvimento BNDES;
- Accenture;
- Instituto Telemar;
- Ministério da Cultura - MINC ;
- ANPROTEC;
- Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT

Parceiros
- Rede de Tecnologia Social – RTS;
- Associação Comercial do Rio de Janeiro – ACRJ
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Future House Automação e Segurança 
A empresa elabora soluções personalizadas em automação e 
segurança de residências, escritórios, auditórios e salas de 
reunião, criando ambientes inteligentes.

Helio Sinohara e Fabio Oliveira
+55 21 2439 7478 
www.futurehouse.com.br
fhouse@futurehouse.com.br

Digitok
Especializada na elaboração, desenvolvimento e implanta-
ção de sistemas de auto-atendimento. Integra suas soluções 
em locais públicos, oferecendo serviços e informações aos 
clientes de empresas de variados mercados, como comércio, 
ensino, feiras e eventos e entretenimento.

Ruben Zonenschein 
+55 21 2259 1333
www.digitok.com.br
contato@digitok.com.br

A automação é um importante aliado para aqueles que bus-
cam praticidade no dia a dia de uma empresa ou de uma 
residência de alto padrão. O fato desta tecnologia evoluir 
tão rapidamente tem feito com que empresas e indivíduos 
notem cada vez mais sua importância para a otimização de 
negócios e a qualidade de vida das pessoas. 

A Future House, empresa graduada, comercializa e progra-
ma equipamentos com a tecnologia ZigBee, que opera no 
sistema wireless, na freqüência de 2.4 gigahertz, com al-

cance de cerca de 10 metros em ambientes fechados e 
com paredes. Além de não utilizar fios, o sistema tem 
grande confiabilidade e permite o uso de controles re-
motos simples e intuitivos, que dispensam o apertar 
de vários botões e comandos para determinadas fun-
ções. “A vantagem está na praticidade de implantação 
a um baixo custo, de forma mais rápida e até mesmo 
em casas mais antigas, que não foram preparadas para 
receber as novas tecnologias”, explica Helio Sinohara, 
diretor da  Future House.

Automação
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Artesanato da Artesanato da Guiné
Criação de velas com gel ou parafina em diversos modelos, cores, 
tamanhos e perfumes. São utilizadas na produção diferentes maté-
rias-primas, como: conchas, cordas e sementes.  A empreendedora 
utiliza pequenas miniaturas, fibras naturais e essências especiais, 
além de técnicas específicas de reutilização da parafina que tornam 
o produto diferenciado. 

Yone Maria Essinger Cardoso
+55 21 2422 4133

Canoarte
Este empreendimento utiliza jornais e revistas, que são rea-
proveitados ao invés de descartados. São produzidas mesas, 
estantes, cestas, luminárias, cestos de lixo, caixas, aparado-
res de panela, porta-revista, entre outros. 

António Ivanildo de Sousa
+55 21 8115 1925  

Aritama
Neste empreendimento são produzidos artigos artesanais com 
identidade local, tais como jogos americanos, almofadas, col-
chas e bonecas de pano. Os produtos são confeccionados a 
partir de técnicas artesanais e com a utilização de matérias-
primas diferenciadas, o que permite agregar valor às peças.

Francisca Araujo Alves
+55 21 3322 1746

Artesanato há muito deixou de ser apenas um complemento 
de renda. De acordo com pesquisa da Mídiagrupo, o setor 
responde por uma movimentação anual de aproximadamen-
te R$ 37 bilhões em todo o País. Além disso, calcula-se que 
cerca de 11,5 milhões de pessoas trabalhem com atividades 
artesanais. 

O Instituto Gênesis iniciou há pouco tempo sua incursão na 
área com três empresas pré-incubadas em Comunidades 
apoiadas pela Incubadora Social de Comunidades. Os pro-

dutos começam a ser produzidos e comercializados com 
sucesso. A empreendedora da Artesanato da Guiné,  Yone 
Maria, por exemplo, teve seus produtos expostos na no-
vela Belíssima, da Rede Globo e António Ivanildo, da Ca-
noarte, começou em 2007 a exportar para a Itália. 
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Empreendimento Social

Empreendimento Social

Empreendimento Social
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Marília Brandão Fotografia Escolar
A empresa atua na área de fotografia escolar e oferece foto-
grafias de turma, individual e de eventos.

Marília Brandão
+55 21 9219 8076
www.mbfotografia.com.br
marilia_brandao@uol.com.br

Cinema Nosso/ Nós do Cinema
Nesta nova fase o grupo se repensou. Resolveram passar do 
cinema apresentado em “Nós” para construir o “Cinema Nos-
so”. O Cinema Nosso busca levar para sua escola as diversas 
formas de expressão do audiovisual representadas pelas lin-
guagens de cinema, TV e animação. 

Luis Nascimento
+55 21 2505 3300
www.cinemanosso.org.br
luis@cinemanosso.org.br

Arte Eletrônica 
A empresa presta serviços de consultoria em música e tecno-
logias convergentes de áudio e vídeo e gera conteúdo para a 
indústria audiovisual.

Andre Poyart
+55 21 2527 0473
www.arteeletronica.com.br
andrepoyart@arteeletronica.com.br
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Nigraph
A Nigraph atua em todas as áreas relacionadas ao desenvolvi-
mento de soluções interativas e multimídia, incluindo anima-
ções 3D em tempo real e soluções para auto-atendimento.

Hélio Nigri
+55 21 3259 3720
www.nigraph.com.br
contato@nigraph.com.br 

Mobilo
Desenvolve soluções tecnológicas para aparelhos celulares 
focadas em dois conceitos: interatividade e informação a 
qualquer hora e em qualquer lugar. Estão estruturados em 
duas unidades de negócios: consumer (B2C) e soluções cor-
porativas (B2B). 

Bruno Brito
+55 21 9448 0402
www.mobilo.com.br
contato@mobilo.com.br

O mercado de Mídias Digitais se desenvolve de acordo com a 
ampliação dos sistemas de informação, que a cada dia lan-
çam mais novidades. Jogos eletrônicos, animação, webde-
sign, computação gráfica, interfaces, arte eletrônica e rea-
lidade virtual são as mais conhecidas áreas de atuação deste 
novo setor.

Neste ano, a PUC-Rio lançou o Instituto de Mídias Digitais. O 
objetivo deste Instituto é promover e alinhar as atividades 
neste setor de maneira transversal aos diversos departamen-
tos da Universidade com a tecnologia a serviço da produção e 
utilização do conteúdo.  

Neste contexto, o Instituto Gênesis vem estimulando e 
apoiando diversas empresas que trabalham na convergência 
de mídias. Um exemplo é a Mobilo, que depois de ter lançado 
diversos aplicativos para acompanhar em tempo real torneios 
de futebol, como a Copa do Mundo de 2006, campeonatos 
estaduais de futebol, campeonatos europeus e Latino-Ame-
ricanos, criou dois novos aplicativos para os jogos do Pan: 

O software Mobilo Pan Americano – que disponibilizou 
um quadro de medalhas com o ranking dos países par-
ticipantes e um calendário dos jogos, com todos os 
dias e horários das partidas – e o Mobivista – provedor 
de notícias em tempo real que permitiram aos usuá-
rios acompanharem o dia-a-dia do evento.

Já em outra área de atuação está o empreendimen-
to graduado do Instituto, o Cinema Nosso (antigo Nós 
do Cinema). O Cinema Nosso que neste ano ganhou 
do cineasta Fernando Meirelles um casarão na Lapa, 
no corredor cultural do Rio, para sediar sua escola de 
audiovisual com novas salas de aula, laboratórios de 
edição e animação, cabines de sonorização e sala de 
exibição – projeto em fase de captação de novos par-
ceiros que viabilizem a transformação do espaço em 
um grande centro de referência popular do audiovisu-
al no Rio de Janeiro.
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Áudio, Vídeo e Mídia Digital
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Estúdio Criatura
A Estúdio Criatura produz imagem e conteúdo para o terceiro 
setor, área cultural e instituições em geral. A empresa traba-
lha com desenvolvimento de sites e CDs-Rom, produção de 
vídeo, criação de logomarcas, elaboração de projetos gráfi-
cos para cartilhas, folders, livros e revistas. 

Andréa e Roberto Todor
+55 21 8131 0603
www.estudiocriatura.com.br
cria@estudiocriatura.com.br

Made Internet Services
A Made atua em Internet, Intranet e handhelds oferecendo 
soluções próprias ou integrando soluções já consagradas no 
mercado, exercendo sempre um trabalho de parceria com 
os seus clientes.

Bruno Pacheco e Fábio Dias
+55 21 2492 3132
www.made.com.br
comercial@made.com.br
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Design

SócioDesign
Oferece serviços para comunicação de conteúdo informativo a 
ser veiculado através de mídia impressa e mídia web. O ponto 
central da empresa é unir o design à ação social, agregando 
novos valores culturais aos projetos por ela desenvolvidos, ge-
rando soluções e produtos criativos para seus clientes.

Viviane Zambelli
+55 21 2239 9887
www.sociodesign.com.br
sociodesign@gmail.com

CAUS BAMBU Design – Centro de Aplicação e Uso Sustentável do Bambu
O trabalho concentra-se no design de produtos e no desenvolvimen-
to de tecnologia para a aplicação do bambu e materiais próximos do 
seu estado natural. Os produtos são aplicados junto à sociedade sob 
a forma da prestação de serviços de design, montagem de equipa-
mentos expositores, estandes e estruturas de abrigo e suporte para 
eventos, cursos e workshops de capacitação técnica.

Mario Seixas
+55 21 9407 7091
www.causbambudessign.com.br
mario@causbambudesign.com.br

ABC - Agência Bambu de Conhecimento
Empresa de consultoria e execução de planejamento, cursos/
palestras e empreendimentos culturais com foco no uso do bam-
bu. A ABC congrega conhecimento técnico sobre bambu e uma 
visão ampla de seu potencial social, econômico e ecológico.

Raphael Vasconcellos e
Eduardo Giacomazzi
+55 21 2294 3452
+55 11 5579 5477
raphael@agenciabambu.com.br
eduardo@agenciabambu.com.br

A qualidade do design é crucial para a economia, particular-
mente no que tange ao desenvolvimento dos mercados e de 
produtos que possam competir nacional e internacionalmente. 
Nesses mercados, os produtos competem por um espaço/dife-
rencial no desejo do consumidor, e o design se torna o fator 
essencial para alcançar o diferencial. 

Anualmente, cerca de 2 bilhões de reais são movimentados nes-
ta indústria no Brasil. O Estado do Rio de Janeiro tem se con-
solidado cada vez mais na área criativa – música, audiovisual, 
artes cênicas, arquitetura, design, entre outros – e já exporta 

seu know-how para indústrias e empresas de outros pa-
íses. O Instituto Gênesis participa desse mercado com 
empresas de design gráfico, de jóias, moda, web e de 
produtos.

Na medida em que o desenvolvimento da área se conso-
lida, o Rio de Janeiro revela um aumento na demanda 
por estes serviços graças ou seu forte volume de pro-
dução, denotando potencial abertura para lucrativas e 
criativas intervenções do design na economia. 
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Minds at Work
A Minds é uma empresa de forte base tecnológica, nascida no 
âmbito acadêmico, e que visa a excelência em soluções de 
missão crítica através da pesquisa e aplicação de tecnologias 
de ponta na área de Engenharia de Software.

João Magalhães
+55 21 2511 5115
www.mindsatwork.com.br
magalha@mindsatwork.com.br

Atentos ao mercado aquecido de petróleo e gás no mundo, em-
presas brasileiras de equipamentos e serviços têm intensificado 
suas exportações com base em tecnologias próprias. 

A Pipeway, uma das primeiras empresas graduadas do Instituto, 
começou a atuar fora do país em 2000, na Argentina, com um 
equipamento de inspeção de dutos desenvolvido em conjunto 
com a Petrobras. A empresa hoje tem negócios em Cuba, Costa 
Rica e em quase toda a América do Sul; possui uma filial na Ar-
gentina desde 2005 e se prepara para abrir outra na Colômbia. 
“Do total dos nossos contratos, 60% são internacionais”, afirmou 

o presidente da Pipeway, José Augusto Pereira da Sil-
va. A empresa, cujo faturamento cresce a um ritmo de 
25% ao ano, pretende abrir ainda uma subsidiária nos 
Estados Unidos, onde já tem um grande contrato de 
aluguel do equipamento com a National Oil Well. 

A Gavea Sensors, empresa também graduada que atua 
neste setor, após auditoria do Bureau Veritas Certifi-
cation (certificadora da ISO), recebeu indicação para 
receber o selo de qualidade ISO 9001 neste ano.
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Outras letras
A editora Outras Letras está incubando a unidade de negócios 
Canários da Terra, que trata da edição e comercialização de 
livros sobre música brasileira. Seu produto é uma coleção de 
livros sobre compositores e gêneros musicais.

Lucia Koury
+55 21 2267 6627
www.outrasletras.com.br
luciak@outrasletras.com.br

B-Mobile
Empresa especializada no desenvolvimento de softwares na 
área de entretenimento e informação, via dispositivos mó-
veis e web. Nossa missão é promover a interatividade entre 
os usuários, oferecer maior mobilidade e incentivar a troca 
de conhecimento em um ambiente divertido, através de jo-
gos multi-players, comunidades virtuais e portais web.

Maria Clara G. Graciosa
+55 21 2512 2730
+55 21 9634 0911
www.bmobile.com.br
maria.clara@bmobile.com.br

O desenvolvimento do processo de informatização tem exi-
gido que o mercado editorial se pense de novas maneiras e 
utilizando sistemas inovadores – como é o caso da Editora-
ção Eletrônica, que maximiza o aproveitamento da técnica 
como instrumental para expandir as fronteiras do conheci-
mento.

Um exemplo destas possíveis novidades de aplicação é o 
Booklog: uma nova forma de contar histórias. Lançado pela 
BMobile, trata-se de um espaço virtual de publicação de li-
vros na rede e de criação comunitária. O leitor pode dar 

opiniões sobre o rumo da história, sugerir novos capí-
tulos e votar no melhor final. O site divulga também 
uma lista chamada de Top 10 Autores, composto pelos 
autores que têm mais fãs. Todos os livros finalizados 
estão disponíveis em flash para leitura on-line. Caso o 
livro tenha créditos suficientes para ser publicado em 
papel, é enviado para a Editora parceira do Booklog 
que fará a revisão, editoração e impressão do mate-
rial. Os livros publicados são postos à venda no site do 
Booklog e da editora. 

Editorial
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Papel Virtual  
A Papel Virtual é uma empresa especializada em soluções 
de publicações, de pequenos volumes a grandes tiragens. A 
empresa trabalha com edição e venda de livros on-line e im-
pressos sob demanda, cobrindo desde a produção acadêmica 
até livros de ficção.

André Figueiredo
+55 21 2525 3936
www.papelvirtual.com.br
andre@publit.com.brG
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Pipeway 
A empresa desenvolve equipamentos de tecnologia de ponta, 
chamados PIGs, e presta serviços na área de inspeção/inte-
gridade de dutos.

José Augusto Pereira da Silva
+55 21 3860 2229
www.pipeway.com
contato@pipeway.com

Gavea Sensors
Empresa brasileira pioneira no desenvolvimento de soluções 
inovadoras de medição, utilizando sensores a fibra óptica. 
Trabalhamos em parceria com nossos clientes no desenvolvi-
mento de soluções que reúnem sensores, sistemas de leitura 
e softwares de análise e interpretação.

Eduardo Antonio Costa
+55 21 2580 6221
+55 21 2580 6379
www.gaveasensors.com.br
guedes@mec.puc-rio.br

Choice
A empresa desenvolve software de otimização de resultados, 
por meio da excelência em inovação, que garanta qualidade 
e alto retorno de investimento para os clientes.

Denis Maia
+55 21 3970 6875
www.choice.com.br
info@choice.com.br

G
R

A
D

U
A

D
A

S

Entretenimento
A cidade do Rio de Janeiro tem forte vocação para ser um 
pólo internacional de tecnologia para a indústria, a pesquisa 
e o desenvolvimento da megamídia e do entretenimento. O 
eixo que vai da Gávea-Jardim Botânico até Jacarepaguá já 
conta com institutos de pesquisas, incubadoras de empre-
sas, redes de TV, estúdios, pólo de cinema & vídeo, produto-
ras, planetário, centros culturais, grandes gravadoras e selos 
independentes sustentando esta vocação. 

A Incubadora hoje é um dinâmico pólo incentivador, gerador 

e facilitador para estes empreendimentos de entrete-
nimento. Um dos casos é a empresa Brazilian Lounge 
que produziu diversas edições da festa “Ser Chique é 
Ter Sotaque Carregado” e do show “Educação de MPB 
- Brazilian Lounge” no ano de 2007, recebendo artis-
tas como Daúde, Rita Ribeiro, Luciane Menezes, Afo-
xé Filhos de Gandhi, Rio Maracatu, Aleh e Tambor de 
Crioula. A empresa está lançando, em parceria com a 
rede de botequins Espelunca Chic, o “Espelunca Loun-
ge por DJ MAM”.

Void*
A void* cria jogos massively multiplayer para aparelhos ce-
lulares baseados nos conceitos de sucesso encontrados em 
jogos utilizados em PCs e Consoles. A empresa tem como 
principal objetivo o desenvolvimento de tecnologias e jogos 
eletrônicos digitais modernos que permitam múltiplos joga-
dores interagirem entre si.

Lucas Euzébio Machado
+55 21 9417 9214
www.voidstargames.com
lucas@voidstargames.com

Brazilian Lounge
Brazilian Lounge é um conceito de releitura musical híbrido: 
brazilian + lounge = brasilidade + contemporaneidade, conheci-
do no mercado cultural como estilo musical, branding, CD, ban-
da, espaço temático, programa de rádio, produtora de eventos 
e, atualmente, Selo e Editora Musical, criado pelo empreende-
dor Marco Aurélio Marinho, artisticamente,  o DJ MAM.

DJ MAM
+ 55 21 2266 2096
www.djmam.com.br
artistico@brazilianlounge.art.br
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A Educação é a área do saber que pode contribuir em primei-
ro lugar para que se forme uma consciência clara acerca dos 
valores que deverão permear a vida humana. Aliada ao em-
preendedorismo e às novas tecnologias, a educação pode em-
prestar uma leitura metódica e racional e com maiores con-
dições de proporcionar soluções inovadoras para as situações 
mais diversas que as pessoas e empresas encontram  hoje. 

A Zeltzer, empresa incubada, vem desenvolvendo produtos de 
capacitação em parceria com a Creare Consultoria. A parceria 

tem foco no desenvolvimento de produtos que traba-
lhem as competências e práticas de comportamentos 
importantes para o mundo corporativo. Pensada atra-
vés da demanda das áreas de RH de diversas empresas, 
que sentem falta de ferramentas de desenvolvimento 
de atitudes comportamentais e dinâmicas de grupo, a 
idéia é desenvolver uma ampla gama de produtos de 
capacitação sempre com um método lúdico. 

Educação

Zeltzer Projetos Educacionais
A Zeltzer tem como objetivo desenvolver a cultura em-
preendedora nas escolas. Oferece a MultiOficina, onde os 
alunos aprimoram suas habilidades pessoais e interpessoais 
através da criação de produtos, jogos, empresas, propagan-
das e jornais.  

Carla Zeltzer
+55 21 2512 8300
+55 21 9763 8653
www.zeltzer.com.br
carlaz@zeltzer.com.br

Interface TI
A Interface-TI é uma empresa de tecnologia focada no de-
senvolvimento de soluções para e-learning, como criação 
de cursos a distância, software para construção e gestão 
de educação a distância e consultoria pedagógica. Também 
presta serviços de consultoria tecnológica e desenvolvimen-
to de sistemas. Especialização em NET, C# e Ruby.

Alexandre Cohen, Rafael Machado
e Luiz Eduardo Moreira
+55 21 2552 0249
+55 21 2552 0379
www.interface-ti.com.br
contato@interface-ti.com.br

E-Create
Soluções integradas em tecnologia, serviços e conteúdo para 
cursos de Ensino à Distância (EAD) para o mercado corporativo e 
acadêmico nos formatos Web, CD, DVD e TV. O principal produto 
é a Universidade Virtual: um ambiente de ensino-aprendizagem 
e gerenciamento de cursos de e-learning. A empresa também 
oferece serviços especializados para o ambiente Moodle.

Felipe Tavares
+55 21 2274 2096
www.e-create.com.br
contato@e-create.com.br

MHW
A MHW é especializada no segmento de Web Based Training. 
Desenvolveu um dos primeiros softwares de ensino à distân-
cia, o UniverSite. Atualmente, a MHW é uma empresa do 
grupo Xerox.

ID - Projetos Educacionais
A ID realiza educação e treinamento. Produz materiais didá-
ticos, cursos à distância, gerencia projetos educacionais de 
alta complexidade e forma profissionais para ensino on-line e 
presencial. Distingue-se no mercado por sua equipe constituí-
da por pedagogos, o que garante resultados mais eficazes.

Silvina Ramal
+55 21 2212 5250
www.idprojetoseducacionais.com.br
silvina@idprojetoseducacionais.com.br

EduWeb
Desenvolve cursos de e-learning, conteúdos multimídia e au-
diovisuais  para educação e formação profissional, fornece o 
software AulaNet como ferramenta de EAD e atua em proje-
tos nas áreas da e-education e e-learning no espaço econô-
mico dos Países de Expressão em Língua Portuguesa.

André Lucena 
+55 21 3153 7483
+55 21 3153 7484
www.eduweb.com.br
andre@eduweb.com.br

Passo-a-Passo 
A empresa tem como foco a simulação em tempo real de equi-
pamentos, sistemas e processos. Além de prover aos seus cli-
entes ferramentas de treinamento on-line, a empresa oferece 
soluções que englobam sistemas de gestão e certificação. 

Raul Tabares 
+55 21 2286 9934
+55 21 2535 8295
www.passo-a-ponto.com
mail@passo-a-passo.com
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Cortex Intelligence
Apresenta soluções para o processo de inteligência competi-
tiva de uma empresa, abrangendo desde consultoria para o 
diagnóstico do negócio até a implantação de sistemas (base-
ados em tecnologias de text mining) para o monitoramento e 
análise das informações de mercado.

Daniel Pires Luiz da Costa
+55 21 2274 8057
www.cortex-intelligence.com
contato@cortex-intelligence.com

Neoconn Networks
Empresa voltada para o desenvolvimento de aplicações web 
com foco na criação e gerenciamento de comunidades virtu-
ais e weblogs. A empresa também pretende atuar junto ao 
mercado corporativo, fazendo das suas soluções ferramen-
tas para gestão do conhecimento e comunicação interna dos 
seus clientes.

Marcelo Quental
+55 21 3681 7170
www.neoconn.com.br
marceloquental@neoconn.com
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Empresas brasileiras evoluíram bastante este ano no sentido 
de adotar práticas de gestão do conhecimento. Embora ain-
da exista um longo caminho a ser percorrido, a abordagem 
da Gestão do Conhecimento nas organizações tem tido ên-
fase no compartilhamento de conhecimentos e na formação 
de memória organizacional, principalmente visando captar, 
reter e disseminar o conhecimento tácito nas organizações. 

A Cortex Intelligence é um exemplo disso. Empresa que atua 
na vanguarda da Web 3.0, recém graduada da Incubadora, 
conta com uma estrutura de P&D multidisciplinar, com mes-
tres e doutores, e já acumula grandes conquistas. É refe-
rência na IEEE Computer Society (EUA); primeiro lugar no 
HAREM (um concurso internacional para soluções de text 
mining); foi reportagem de capa do jornal O Globo, cader-
no INFOetc., além de ser citada em jornais como Publico.

Pt (Portugal), Orange World (Holanda), Branches-Vouz 
(França) ao lado de gigantes como Google, Second Life 
e Facebook. 

Um exemplo de aplicação da Gestão do Conhecimento 
fora das empresas é o site descolando.com.br: uma 
rede de relacionamento on-line cuja participação é 
permitida a universitários de todo o País e “proibida” 
para docentes. Desenvolvido para atender às necessi-
dades dos alunos, o site possui critérios de avaliação 
de professores que abordam o que o universitário per-
gunta aos amigos na hora de escolher com qual pro-
fessor fará determinada matéria. O site é um produto 
da empresa Neocconn em sociedade com os alunos 
de Administração, Daniel Pereira, e de Engenharia de 
Produção, Fábio Cardoso. 

Gestão do Conhecimento Dínamo Data Management
A Dínamo Data Management desenvolve soluções tecnológi-
cas de Data Quality para todas as etapas do Marketing de 
Relacionamento. Com isso, reduz custos e gera vantagens 
competitivas nas operações dos clientes.

Pedro Nascimento Araujo
+55 21 2156 7656
www.dinamodm.com.br
nascimentoaraujo@dinamodm.com.br

Milestone
A Milestone é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de 
produtos tecnológicos e soluções para Gestão de Conheci-
mento e Gestão por Competências.

Daniel Orlean
+55 21 2286 1133
www.milestone-ti.com.br
orlean@milestone-ti.com.br

Decision Support
Especializada no tratamento do risco e na capacitação para 
o tratamento do risco. Oferece consultoria, programas de 
capacitação e soluções para análise qualitativa, análise 
quantitativa, simulação, mitigação, gerenciamento e gestão 
do risco empresarial, em negócios, projetos e processos.

Marcos Huber Mendes
+55 21 2541 3363
www.decisionsupport.com.br
hubermendes@decisionsupport.com.br

Profit-TI
A Profit-TI é uma empresa de tecnologia, possui 100% de ca-
pital nacional e oferece soluções com foco no segmento de 
RH, englobando empresas de diversos portes e setores. Atu-
almente seu portfolio conta com mais de 40 empresas, todas 
líderes em seus respectivos segmentos de atuação.

José Louis Essabá
+55 21 3289 2300
www.profit-ti.com.br
jessabba@ profit-ti.com.br

ICABusiness
A ICABusiness desenvolve e comercializa componentes inte-
ligentes e plug-ins de apoio à decisão, integrados a softwa-
res e sistemas comerciais (Microsoft, Unix, etc), que visam 
agilizar e maximizar a eficiência de processos em negócios.
ix, etc), que visam agilizar e maximizar a eficiência de pro-
cessos em negócios.

Marco Aurélio C. Pacheco 
+55 21 3114 1207
www.icabusiness.com.br
marco@ele.puc-rio.br

RF Pesquisa e Análise
A RF Pesquisa e Análise oferece serviços estatísticos na área 
de pesquisa de mercado e de opinião e projeção de negó-
cios.

Sidnei Guimarães
+55 21 2244 1303
www.rfpesquisa-puc-rio.com.br
rfpesquisa@rfpesquisa-puc-rio.com.br
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Izabel Andrade Ramos - Jewellery Design
A empresa atua nas etapas da fabricação de jóias e pos-
sui três competências principais: fabricar a jóia, dando as-
sistência ao designer e em todo o processo de produção, 
buscar o desenvolvimento de uma marca pessoal e fabricar 
jóias para comercialização.

Izabel Carmen 
+55 21 3813 8287
+55 21 9976 0861
izabel_carmen@hotmail.com

etc.
A etc. desenvolve e comercializa bijuterias divertidas e 
descontraídas. A empresa preza pela versatilidade com pe-
ças que podem ser usadas de diferentes formas e a qual-
quer hora do dia. Os produtos têm personalidade, atitude, 
buscam destacar o que toda mulher é: única e mil ao mes-
mo tempo.

Flávia Bechtinger e Ricardo Marcondes
+55 21 2234 1897
+55 21 8285 2206  
www.etc-rio.com.br
flavia@etc-rio.com.br
kakito@etc-rio.com.br

Espaço Rita Santos
Empresa de serviços com foco em Locação de Estações de 
Trabalho, Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento de 
Projetos na área de Design de Jóias. Oferece cursos de capa-
citação e workshops para iniciantes e profissionais da área. 
Principais cursos: Fundamentos de Ourivesaria,  Esmaltação 
a Fogo,  Modelagem em Cera e Bijuteria.

Celso e Rita Santos
+55 21 2205 1838
+55 21 8112 4095
+55 21 8681 0305
www.espaçoritasantos.com.br
ritasantos@espacoritasantos.com.br

Jóia não é uma conjunção de metais e pedras preciosas; 
jóia é arte e desenho. O conceito valioso em sua conotação 
material muda com o tempo, já o seu aspecto artístico é 
eterno (Monica Faingold).  

Em parceria com o Departamento de Artes e Design da PUC-
Rio, o Instituto Gênesis agregou o empreendedorismo ao 
curso de Especialização em Design de Jóias da Universidade 
e tem trabalhado de forma inovadora neste setor já com 
quatro empresas incubadas. 

Este ano, Zóia, etc., Izabel Andrade Ramos e Espaço 
Rita Santos apresentaram, pela primeira vez, suas pe-
ças nas duas edições do Fashion Business. A iniciativa 
faz parte da parceira entre a Incubadora e o APL Jóia 
Carioca, projeto criado pela Associação de Joalheiros 
e Relojoeiros do Estado Rio de Janeiro (Ajorio) e pelo 
Sebrae/RJ para fortalecer a indústria e o comércio de 
jóias no Rio de Janeiro. 

Jóias e Acessórios 
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Zóia
Empresa brasileira de acessórios pessoais que utiliza matérias-primas 
diferenciadas,aliando arte e design em um processo artesanal de criação. Em 
2007, a empresa expandiu sua presença para diversos estados, participou do 
Fashion Business e do Projeto Souvenir Carioca. No exterior, a Zóia, já presente 
em lojas da Bélgica, ganha maior visibilidade na Europa a partir da última Sema-
na Internacional de Moda de Madri, da qual participou a convite do Sebrae/Abit. 
Os próximos passos da empresa serão em direção à ampliação da marca para 
decoração e objetos funcionais.

Vanessa Wagner
+55 21 2512-9311
www.zoia.com.br
info@zoia.com.br 
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Zap Logística
Tecnologia logística para a redução de custos, otimização 
de ativos e melhoria do desempenho operacional. Soluções 
e serviços inovadores com as mais atualizadas práticas em 
logísticas e, sempre que necessário, empregando avançados 
conceitos de tecnologia da informação

Rogério Lopes
+55 21 2224 2009
www.zaplogistica.com.br
rogerio@zaplogistica.com.br

K2 Sistemas
Empresa de consultoria em Tecnologia de Informação que 
visa fornecer soluções que direcionem à inovação dos pro-
cessos operacionais e administrativos de seus clientes, ade-
quando-os às novas exigências de um ambiente em constante 
transformação. 

Carlos Levy
+55 21 2512 2084
www.k2sistemas.com.br
flavia@k2sistemas.com.br

Globaltrac
A empresa trabalha com o desenvolvimento, integração e 
geração de soluções em serviços de localização móvel, via 
web, com aplicações em LBS (Location Based Services).

As tecnologias de geoprocessamento têm sido disseminadas 
nas mais diversas áreas de atuação. A produção de agricultura 
familiar fluminense, por exemplo, ganhou no geoprocessamen-
to um aliado: trata-se do GeoAgro, software que combina in-
formações sobre clima, características do solo, infra-estrutura 
existente, limites das propriedades e o histórico do que já foi 
plantado por pequenos e médios produtores rurais com mapas 
e imagens de satélite da região. 

O projeto, uma parceria da empresa K2 Sistemas com a Emater 
e o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), é apoia-

do pelo edital Rio Inovação II, da FAPERJ. Para Carlos 
Henrique Levy, um dos diretores da Empresa, o mais 
inovador no produto está na utilização da tecnologia 
de geoprocessamento (manipulação de mapas obtidos 
por fotos de satélites).“Através desta tecnologia, cujo 
uso por pequenos e médios produtores rurais ainda é 
considerado reduzido, será possível, além de analisar 
as pequenas propriedades individualmente, analisá-las 
como um todo integrado”, explica. A primeira versão 
do software foi testada pela Emater-Rio em setembro.

Logística e Geoprocessamento 
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Santa Bárbara
A grife Santa Bárbara desenvolve uma moda artesanal, 
customizada, urbana e atual para a mulher contemporâ-
nea. A estilista utiliza aplicações de flores, botões, fitas, 
rendas e bordados, além de diferentes tinturas em cami-
setas básicas. Suas peças podem ser encontradas na loja 
Santas, na Gávea.

Bárbara de Oliveira e Cruz
+55 21 93438354
www.santasbrasil.com.br
ateliesantabarbara@terra.com.br 

Mulheres do Salgueiro
Grupo de mulheres moradoras do Salgueiro que desenvol-
veram atividades junto a indústrias têxteis na região de 
São Gonçalo trabalhando com confecção de roupas. Deci-
diram se mobilizar socialmente para construir uma reali-
dade melhor para a comunidade, utilizando a moda como 
atividade motivadora.

As tecnologias de geoprocessamento têm sido disseminadas 
nas mais diversas áreas de atuação. A produção de agricultura 
assim como os outros segmentos do Design, a moda cresce. 
Segundo dados fornecidos pela Associação Brasileira da In-
dústria Têxtil e de Confecção (ABIT), em 2006 a produção 
brasileira do setor de confecção alcançou um faturamento de 
quase US$ 20 bilhões, com um aumento de 30,3% em relação 
a 2005. Os empregos gerados chegaram a 1,2 milhão, e 25 mil 
empresas atuaram no setor no ano passado. 

Alinhados a este mercado, o Departamento de Artes e Design 
da PUC-Rio lançou recentemente o curso de graduação em 
moda e o Instituto Gênesis passou a apoiar empresas também 
nesta área.   

Um destes empreendimentos é o Mulheres do Salguei-
ro, que no dia 6 de julho lançou sua primeira cole-
ção em um desfile. O grupo de costureiras conseguiu 
transformar as suas vidas e também a vida dos mora-
dores da comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, 
através da moda. A coleção, que teve as peças feitas 
com material reaproveitável, foi desfilada por 21 me-
ninas, todas moradoras da comunidade apoiada pela 
Incubadora Social de Comunidades do Instituto.

Moda
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Empreendimento Social

+55  21 37063059
mulheresdosalgueiro@gmail.com

Empresa CarrierWeb
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Metrológica 
Empresa de base tecnológica, especializada em implemen-
tação e manutenção de sistemas de gestão com ênfase nas 
áreas de qualidade e metrologia.

Ricardo Mesquita
+55 21 9611 2348
www.metrologica.com.br
metrologica@metrologica.com.br

Lins e Silva e Santoro Almeida 
Atua como escritório de advocacia e escritório virtual, usan-
do recursos tecnológicos através da internet para fazer qual-
quer tipo de atividade, como marcar consultas on-line atra-
vés do sistema de chat ou tele-conferência e tirar dúvidas.  

O serviço especializado agrega valor a empresas e re-
quer uma fonte de conhecimento específico. A Incuba-
dora do Instituto Gênesis já apoiou algumas empresas 
prestadoras de serviços especializados como a Lins e 
Silva e Santoro Almeida e Metrológica, empresas da 
área de e advocacia e metrologia respectivamente.

A Metrológica foi pioneira no uso de ferramentas do 
comércio eletrônico para os serviços técnicos em me-
trologia e também inova ao priorizar a busca da
integração de conhecimentos de gestão empresarial 

com práticas deste segmento. A Lins e Silva e Santoro 
Almeida é um escritório de advocacia que tem como 
diferencial a utilização de recursos tecnológicos para 
fazer qualquer tipo de atividade, como marcar e fazer 
consultas on-line através do sistema de chat ou tele-
conferência e tirar dúvidas possibilitando um contato 
diário dos clientes com o escritório. 

Serviços Especializados  
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Hoje, a evolução da percepção ambiental no âmbito empresa-
rial desponta com nova configuração. A empresa passa a viver 
o conflito sustentável dos sistemas econômico e natural e faz 
do meio ambiente um tema literalmente estratégico dentro 
dos princípios empresariais da atualidade.

Empresa incubada focada na prevenção e defesa do meio am-
biente, a Ativa Tecnologia e Desenvolvimento criou para a Pe-

trobras a Barreira Ativa: um sistema automatizado con-
tra derramamento de óleo com controle e monitoração a 
distância. O equipamento é capaz de prevenir desastres 
ambientais provocados por vazamento de petróleo e seu 
grande diferencial são os sensores instalados dentro de 
bóias que são capazes de detectar quantidades peque-
nas de óleo, o que permite uma rápida intervenção para 
evitar grandes desastres. 

Meio Ambiente

PCON – Soluções Ambientais
Consultoria na área ambiental: serviços de Investigação do 
Solo e das Águas Subterrâneas, Remediação , Recuperação 
de Áreas Degradadas, Supressão da Vegetação, Caracteriza-
ção do Meio Físico, Controle da Poluição Industrial e Licen-
ciamento Ambiental de indústrias e outros empreendimentos 
potencialmente poluidores.

Marcelo Braga
+55 21 3527 1775
marcelo@geopcon.com.br

Ativa Tecnologia e Desenvolvimento
Atua na Área de Petróleo & Gás, com pesquisa e desenvol-
vimento de tecnologias inovadoras em sistemas mecânicos 
complexos e prestação de serviços. Atualmente desenvolve 
um sistema automatizado contra derramamento de Óleo, 
chamado Barreira Ativa, com controle e monitoração a dis-
tância, visando a defesa do meio ambiente.

André Souza
+55 21 3527 1686
+55 21 8141 9941
www.ativatec.com.br
andre@cetuc.puc-rio.br

Piscicultura Familiar
Empreendimento no segmento de piscicultura que objetiva 
o resgate da pesca no município de São Gonçalo. Propõe a 
geração de trabalho e renda junto à famílias de baixa renda, 
através da implementação de unidades tanques de produção 
de tilápia na região.
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Piscicultura familiar
Cultivando a Sustentabil idade

Empreendimento Social
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É de extrema importância atualmente entender o processo 
de identificação e utilização das fontes de inovação e tecno-
logia por parte das empresas do setor de telecomunicações. 
As empresas desta área têm atuação cada vez mais diversa 
e apresentam soluções tanto para aparelhos móveis, como 
celulares, notebooks, mp3 etc., quanto para aparelhos fixos 
e de atendimento em massa.

Um exemplo desta diversidade é a empresa PV Inova que 
desenvolveu o Telefone Público Veicular (TÉLO). O TÉLO foi 
patenteado como o primeiro telefone público especialmen-
te desenvolvido para a utilização em veículos de transporte 
coletivo. Ele é um telefone público com alta qualidade de 

som e sinal para o passageiro aproveitar seu tempo no 
trânsito para falar com amigos, familiares e colegas de 
trabalho dentro do ônibus, metrô e trem. 

Recentemente, a empresa ganhou o primeiro prêmio 
de produto de maior relevância do concurso ABIPLAST 
DESIGN 2007, devido à criação do TÉLO. O prêmio tem 
como objetivo incentivar a criatividade e a inovação 
tecnológica dos produtos plásticos por meio do design, 
contribuindo para o desenvolvimento e a competitivi-
dade do produto brasileiro, com enfoque na nobreza e 
versatilidade do material. 

Telecomunicações

Silicon Strategy
Provêm soluções em gerência e automação de redes de dados. 
Tem como foco a redução dos elevados custos operacionais 
observados nas empresas do ramo.

Leonardo Ferreira
+55 21 2511 4531
www.siliconstrategy.com.br
leonardo.coelho@siliconstrategy.com.br

PV Inova
A Público Veicular Inovações (PV Inova) tem como missão me-
lhorar a qualidade de vida das pessoas através do uso inovador 
da tecnologia em ambientes de transporte coletivo. Seu obje-
tivo é tornar produtivo e prazeroso o tempo despendido pelos 
passageiros no transporte público, desenvolvendo e comerciali-
zando novos produtos e serviços adaptados para esses meios. 

André Averbug e Paulo Lerner
+55 21 2249 9658
www.pvinova.com.br
andre@pvinova.com.br
paulo@pvinova.com.br
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NTime
Oferece soluções e presta serviços na área de telefonia celu-
lar para operadoras e empresas, através do desenvolvimento 
de softwares nas diversas tecnologias wireless.

Rafael Duton
+55 21 2542 6050
www.ntime.com.br
atendimento@ntime.com.br            

M4U
Empresa de integração de soluções baseadas em disposi-
tivos móveis. Sua missão é agregar valor às atividades das 
empresas, aplicando suas soluções para o mercado corpo-
rativo aos processos que envolvem mobilidade e segurança 
dentro das organizações.

Clécio Guaranys
+55 21 3114 1796
+55 21 2239 0439
+55 21 2239 1964
www.m4u.com.br
contato@m4u.com.br
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Com o avanço da tecnologia da informação as empresas pas-
saram a enfrentar novos mercados, novos concorrentes e con-
seqüentemente consumidores mais informados e exigentes. 
Toda esta mudança gerou a necessidade de utilizar sistemas 
computacionais avançados e cada vez mais diferenciados para 
suportar todas as suas atividades. 

Demonstrando o caráter inovador necessário para diferencia-
ção e posicionamento de empresas nesta área, duas das três 
empresas incubadas de TI do Instituto, Console e PrimeUp, 
receberam o Prêmio Solução Rio Info das mãos do governador 
do estado Sérgio Cabral, em cerimônia que ocorreu dia 22 de 
agosto no Hotel Glória.

A PrimeUp concorreu na categoria empresa-semente. 
Os critérios de avaliação buscaram evidenciar carac-
terísticas de uma empresa empreendedora: o sucesso 
e inovação nos produtos e serviços, a criatividade, a 
gestão de risco, sua capacidade gerencial e o caráter 
visionário de seus gestores. 

A Console, vencedora na categoria inovação, foi avalia-
da pelas novidades ou aperfeiçoamentos no ambiente 
produtivo ou social que resultaram em novos produtos, 
processos ou serviços. A solução apresentada no prêmio 
foi o software Netunne Provider que pode ser conheci-
do no site www.netunne.com.br, onde uma versão gra-
tuita é disponibilizada. 

Tecnologia da Informação 

Parque Online
O Parque Online é um empreendimento social ligado ao seg-
mento de tecnologia que desenvolveu um provedor de acesso 
à internet banda larga localidades de baixa renda.  Com tecno-
logia de ponta encaminha-se para o sucesso como o provedor 
que investe na inclusão social de digital dessas comunidades. 

Marcelo Balisteri e Rodrigo Botelho
+55 21 2511 6320
www.parqueonline.com.br
balisteri@parqueonline.com.br
rodrigobotelho@parqueonline.com.br

OIP Software
Pesquisar, desenvolver e fornecer uma linha de produtos de 
software de BPM (Business Process Management ou gestão 
de processos de negócios) que ajudem a mudar a estrutura 
funcional de uma empresa, para uma estrutura orientada por 
processos eficazes, eficientes e fexíveis.

André Dias e Luiz Fernando Seibel
+55 21 2239 0394
www.oipnet.com
oip.software@oipnet.com
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PrimeUp
A PrimeUp auxilia seus clientes na implantação, obten-
ção e manutenção de maiores níveis de produtividade e 
qualidade no desenvolvimento de software. Nosso negócio 
é apoiar a adoção de boas práticas através de serviços, 
produtos e consultoria.

João Condack
+55 21 2512 6005
www.primeup.com
contato@primeup.com.br

Console
Apóia pequenas e médias empresas para informatização 
de sua infra-estrutura e de seus processos de negócios, 
destacando-se por proporcionar soluções inteligentes e 
acessíveis através do uso do potencial do software livre e 
de suas comunidades.

Rafael Nasser
+55 21 2540 8030
www.console.com.br
contato@console.com.br
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Superwaba
Plataforma livre utilizada no desenvolvimento de software 
para Personal Digital Assistants (PDAs). Utiliza o conceito 
de máquina virtual e permite que as aplicações desenvol-
vidas sejam portáteis para a maioria dos PDAs disponíveis 
no mercado.

Renato Ribeiro e Guilherme Hazan
+55 21 2239 6695
www.superwaba.com.br
renato@superwaba.com.br

Fábrica Digital 
Desenvolvimento de software e serviços para a área de ges-
tão de conteúdo para web.

Bruno Lessa 
+55 21 2548 7877
www.fabricadigital.com.br
contato@fabricadigital.com.br

Cipher
Empresa especializada em Segurança da Informação. Se-
gue normas e padrões internacionais, priorizando a ética 
e a satisfação do cliente. Presta serviços para os setores 
financeiro, telecomunicações, aviação, indústria, educação 
entre outros. 

Eduardo Scampini e Felipe Scampini 
+55 21 2542 6677
www.ciphesec.com.br
contato@ciphersec.com.br

Ideais
Desenvolve e integra aplicações web corporativas como in-
tranets, extranets e portais. A principal expertise é o uso da 
tecnologia Java/J2EE, utilizando tanto produtos open-source 
quanto de mercado.

Manoel Roberto de Almeida
+55 21 2533 6165
www.ideias.com.br
contato@ideias.com.br
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Empreendimento Social

Lumina Corporate Solutions 
A empresa oferece serviços de consultoria, transferência de 
tecnologia e de implementação de soluções desenvolvidas 
em sua fábrica de software.

Alexandre Seidl
+55 11 3898 2920
www.luminacorp.com.br
info@luminacorp.com.br 
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Lumis
A Lumis é especializada em criar software para portais web 
voltados a distribuir informações, a integrar cadeias de va-
lor e ao trabalho colaborativo. Nosso produto inclui módulos 
para: construir e gerir portais, gestão de conteúdo e apoiar 
grupos de trabalho online.

André Mattos e Gilene Oliveira
+55 21 2221 7400
www.lumis.com.br
contato@lumis.com.br

Programare
Desenvolve linha de geradores automáticos de software. Luiz Paulo Franca

+55 21 3527 1802
+55 21 2274 4518
www.programare.com.br
comercial@programare.com.br

Weavers 
Oferece soluções de conectividade com eficiência, qualidade 
e segurança, por meio da integração de pessoas, tecnologias 
e sistemas empresariais, possibilitando as condições ideais 
para a realização das atividades dos clientes.

Alexandre Martins, André Derraik
e Peter Hohl
+55 21 2233 1633
www.weavers.com.br
martins@weavers.com.br

Superar
A Superar é uma agência de turismo de aventura. Seu dife-
rencial é combater o estresse e tensão, através de palestras, 
identificação e superação pessoal da fobia. O turista será 
conduzido a uma nova oportunidade e desenvolverá com-
petências com apoio da gestão emocional (gerenciamento 
de estresse e medo). 

Humberto Garcez
+55 21 3411 2833
+55 21 8869 1510, 
hgarcez@gmail.com

Favela Receptiva
O projeto Favela Receptiva surgiu da necessidade de gerar 
renda e desenvolver a comunidade de Vila Canoas. É uma 
rede de hospedagem domiciliar em favelas. Turistas vivendo 
o dia-a-dia da comunidade, tendo qualidade de vida com 
simplicidade, baixo custo e serviço personalizado.

Eneida Maria Pires dos Santos
+55 21 9848 6737
favela_receptiva_rio@yahoo.com.br

Este é um setor que merece, cada vez mais, o reconhecimento 
como fonte de emprego e renda para o Rio de Janeiro. O inves-
timento político e econômico nessa indústria muito contribuirá 
para diminuir o grave problema econômico e social da nossa 
sociedade. 

Visando apoiar o desenvolvimento de empresas para oferta de 
produtos e serviços inovadores de turismo receptivo na cidade, 
a Secretaria Especial de Turismo do Município lançou um Edital 
para contratação de incubadoras de empresas para prestarem 
apoio a empresas de turismo nascentes com foco na requalifi-
cação do destino turístico “Cidade do Rio de Janeiro”.

As duas empresas de turismo da incubadora ganharam este 
edital. Uma delas foi o Favela Receptiva, uma rede de hos-

pedagem domiciliar em favelas que recebeu hóspedes 
durante o Pan-americano no Rio em 2007. Os anfitri-
ões recebem treinamentos em gestão de hospedagem, 
cursos on-line e outras capacitações realizadas com o 
apoio da ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Ho-
téis) e do SEBRAE. As melhorias nas casas da comunida-
de promovem não só o desenvolvimento e crescimento 
do empreendimento como o melhoria da localidade e 
da auto-estima de seus moradores. Neste ano, o Fa-
vela Receptiva foi indicado ao prêmio Empreender é 
Show, da Associação Nacional de Entidades Promotoras 
de Empreendimentos Inovadores, a ANPROTEC, como 
um investimento que deu certo. 

Turismo
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