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MENSAGEM DO DIRETOR

Efetividade
José Alberto Sampaio Aranha

Diretor do Instituto Gênesis PUC-Rio

O empreendedor é o elemento fundamental na geração do empreendimento, assim como o elétron o é na com-
posição do átomo, possuindo uma energia própria em torno de si chamada “spin”. 

Quando as oportunidades (energias externas motivadoras) se agregam ao estado energético (energia própria) do 
empreendedor, eles se “ejetam”, saem “girando”, e se apresentam ao mercado. 

Conforme Cozzi1 , eles geram “filhotes” a partir de organizações já existentes (organizações mães). Eles são os 
spin-offs, os processos e movimentos de geração de novas empresas e novos negócios. 

Uma das forças que ajuda a converter a energia potencial dos empreendedores na PUC-Rio é o nosso Gênesis, 
que aumenta a entropia dos estagiários, funcionários, alunos e parceiros em spin-offs de conhecimento e em-
preendimentos, modificando o ambiente existente.

O tema da Assembléia Anual deste ano “Filhos de um Sistema de Inovação” pretende homenagear estes spin-offs 
que surgiram a partir das atividades realizadas pelo Instituto Gênesis da PUC-Rio ao longo de sua história. 

A PUC-Rio foi responsável pelo estímulo de 40% dos empreendimentos Gênesis, sendo 15,9% spin-offs dos 
laboratórios da Universidade, 12,7% de teses de mestrado, doutorado e trabalhos de conclusão de curso, 4,8% 
das disciplinas de empreendedorismo, 3,2% de outras disciplinas da graduação e 1,6% por influência do próprio 
Instituto Gênesis PUC-Rio. 

Outras motivações foram responsáveis pelos outros 60% dos empreendimentos, sendo: 25,4% por oportunidades 
de mercado, 31,7% de spin-offs de empresas não Gênesis, 1,6% de experiências pessoais ou familiares e 1,6% da 
inspiração em empreendedores não familiares.2 

Nossos “filhos” já geraram outros “filhos”, como os nossos 14 funcionários que abriram empresas, os 49 em-
preendimentos gerados pelas universidades parceiras e uma empresa que foi spin-off de uma incubada. 

Este movimento constante empreendedor, que vai continuamente ajudando o desenvolvimento de localidades 
e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, é, apesar de uma pequena parcela da solução dos nossos macro 
problemas, o que a força Gênesis pode fazer.  

1 Cozzi, A; Judice, V; Dolabela, F e Filion, L.F – Empreendedorismo de Base Tecnológica (spin-off) – Campus (RJ) 2008. 
2 Foram 63 as empresas pesquisadas. 



Em 2008 as empresas incubadas e graduadas obtiveram os seguintes resultados:          

65% dos empreendimentos faturaram até R$ 1,5 milhão;
17% dos empreendimentos faturaram de R$ 1,5 a R$ 5 milhões;
11% dos empreendimentos faturaram de R$ 5 a 10 milhões;

7% dos empreendimentos faturaram mais de R$ 10 milhões. 

Empreendimentos Tecnológicos         

69% dos empreendimentos faturaram até R$ 150 mil;
23% dos empreendimentos faturaram de R$ 150 a R$ 350 mil;

8 % dos empreendimentos faturaram mais de R$ 350 mil.

Empreendimentos Culturais         

Além da criação de empreendimentos, o IG tem outras 2 missões:
A primeira é difundir a cultura empreendedora através do ensino, com a Coordenação de Ensino de Empreen-
dedorismo (CEMP) e com a Empresa Júnior PUC-Rio (EJ).  Desde 1997, a CEMP registrou um total de 9,3 mil 
matrículas.  A EJ, por outro lado, alcançou R$ 1,8 milhão de faturamento. 
A outra missão é disseminar a Responsabilidade Social Universitária (RSU).  Em 2008 o IG obteve os seguintes 
impactos:

IMPACTOS DAS AÇÕES DO INSTITUTO GÊNESIS

Em 11 anos, o Instituto Gênesis gerou 77 empreendimentos que estão no mercado  

e juntos somam um faturamento superior a R$ 400 milhões com um crescimento, em média de 

25% ao ano e cerca de 5000 empregos, com um crescimento, em média de 24% 
ao ano. 

Nº de comunidades apoiadas

Responsabilidade Social 2008 

Nº de municípios apoiados

Nº de metodologias desenvolvidas para promover Desenvolvimento Local

Nº de empresas com foco na Responsabilidade Social

Nº de empreendimentos sociais produtivos apoiados

Nº de alunos matriculados na disciplina de Empreendedorismo Social

Nº de projetos implementados com foco no Desenvolvimento Local 3

4

6

5

32

3

3
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PROMOÇÃO DA CULTURA DO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Coordenação de Ensino de Empreendedorismo (CEMP) Prof. Jorge Ferreira 
É um órgão do Instituto Gênesis, criado em 2000, para desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensão 
nas áreas do empreendedorismo inovador.  A Coordenação é formada pelas áreas de graduação, pós-graduação 
e extensão.

Graduação Profa. Carla Bottino e Prof. Marcos Cohen (em exercício)

Atua na complementação da graduação através de disciplinas eletivas e do domínio adicional em empreendedoris-
mo. O domínio adicional é uma ênfase especificada no diploma expedido pela conclusão do curso de graduação.

Resultados 2008

Eventos em 2008 

Janeiro - Desenvolvendo Empresas Familiares de Sucesso - da Teoria a Prática 

Junho - XV Feira de Idéias e Ações Empreendedoras 

Novembro - XVI Feira de Idéias e Ações Empreendedoras 
PUC Empreende 2008

Extensão (CEMP-EX) Profa. Julia Zardo
Criado em 2006, o CEMP-EX é responsável pelo ensino de empreendedorismo na extensão, cursos in company 
e oficinas setoriais. 

(*) As Oficinas de Plano de Negócios mantêm todos os anos o mesmo quadro de professores.

12

542

Equipe (professores e colaboradores)

N˚ de matrículas

2008.1

13

654

N˚ de disciplinas 15 13

N˚ de turmas 20 17

N˚de alunos de graduação 524 449

2008.2

200820072006

Oficina

 

de

 

Plano

 

de

 

Negócios
(OPN)

Oficina

 

de

 

Plano
de

 

Negócios
(OPN)

Oficina de Plano
de Negócios

(OPN)*

Música:
Empreendedorismo

e Inovação

Oficina de Formação
em Empreendedorismo

para professores do 
Ensino Básico

TOTAL

7Nº
 
de

 
Professores de extensão 7 9 6 1 17(*)

Nº
 
de

 
cursos de extensão 3 2 2 2 1 10

Nº
 
de

 
alunos de extensão 43 40 62 32 8 185
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Pós-Graduação Prof. Sérgio Yates

O programa de MBA (IAG Master em Empreendedorismo Inovador) é um curso de pós-graduação Latu Sensu,  
em nível de especialização, lançado através da parceria do Instituto Gênesis e do Instituto de Administração e 
Gestão – IAG. Mais informações: http://www.iag.puc-rio.br 

Empresa Júnior (EJ) Igor Swinerd Monteiro
Empresa de consultoria multidisciplinar criada em 1995. Composta exclusivamente por alunos de graduação da 
PUC-Rio e orientada pelos professores dessa instituição, a EJ PUC-Rio se destaca em ajudar empresas de variados 
setores de mercado a alcançar o sucesso em seus negócios.

Números em 2008

Crescimento do Faturamento:

2000

R$66.800,00

2001

R$95.724,00

R$124.288,00

2002

R$160.069,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008

R$188.032,00

R$288.798,00

R$ 314.474,00
324.442,11

R$358.000,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

R$ 400.000,00

Membros

Projetos

(Visagio / UniGávea Coop / 
World Study / Teamwork Hunting).

Parcerias

(Mirage Móveis, Shopping Tijuca,

 

Shopping da Gávea, Supervia,
Vice Reitoria Administrativa da PUC-Rio,  
PV Inova, SCS, OMC e Chemetech).

Clientes

54

35

4

9
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INCUBAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

A Incubadora Gênesis PUC-Rio atua como canal de transferência de conhecimento entre a Universidade e a 
Sociedade, apoiando empresas inovadoras nas seguintes áreas:

Áudio, Vídeo e Mídia Digital  
Automação
Design
Editorial
Educação
Energia e Petróleo
Entretenimento
Gestão do Conhecimento 
Jóias e Acessórios
Logística e Geoprocessamento
Meio Ambiente
Moda
Serviços Especializados
Tecnologia da Informação
Telecomunicações
Turismo

Processo de seleção da incubadora

(Priscila Araújo Castro e Paula Araujo Pereira)

Número de empresas pré-incubadas** 1

Número de empresas incubadas**  3

17

Atendimentos iniciais 99

2007 2008

3

6

19

82

* Incluindo previsão de entrega dos planos do edital 2008.2
**Edital 2008.2 em andamento

Nº de Planos de Negócios entregues* 
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Resultados 2008

seus resultados, geraram juntas um faturamento total de R$ 124,1 milhões,
Em 2008 as 54 empresas pré-incubadas, incubadas e graduadas, que divulgaram

e empregaram 994 profissionais.

14

10

0

6

Número de empresas residentes

Número de empresas virtuais

Número de

 

empresas com processo de incubação interrompido

Número de empresas graduadas no ano

Incubadora

Empresas Incubadas

Número de postos de trabalho (incluindo sócios)

Faturamento total aproximado

* 22 de 24 empresas forneceram dados

164

R$ 5.018.000

Número de empresas graduadas

Pós-Incubadora

Empresas Graduadas

Número de postos de trabalho (incluindo sócios)

Faturamento total aproximados

* 28 de 40 empresas forneceram dados

40

817

R$  118.810.000

 

Número de empreendimentos residentes

Número de empreendimentos virtuais

Número de

 

empreendimentos com processo de pré-incubação 
interrompido

Número de empreendimentos que passaram para a fase 
de incubação

 

Pré-Incubadora

Empresas Pré-Incubadas

Número de postos de trabalho (incluindo sócios)

Faturamento total aproximados

* 4 de 9 empresas forneceram dados

2

7

0

1

13

R$ 320.750
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Participação das empresas em eventos

Eventos de 2008

2º IPTV World Forum Latinamerica     
8ª Rio Wireless  Internacional Conference     
Syracuse University     
Rodada de Negócios com empresas mexicanas – FIRJAN   
Cisco Networkers     
Palestra em empreendedorismo da FIRJAN     
Palestra “Leveraging investment insights from around the globe” oferecida pelo Gênesis e pelo LES PUC-Rio (La-
boratório de Engenharia de Software PUC-Rio)   
Fashion Business (verão)   
Fashion Business (inverno)   
I Rodada de negócios JCI Rio de Janeiro   
Curso de Teste de Performace - Riosoft
I Festival de Tecnologia de Petrópolis  
5º Fórum Internacional de TV Digital   
Rio Info 2008         
IV Shopping das Incubadoras -  ANPROTEC    
Palestra para alunos do Departamento de Informática da PUC-Rio   
Seminário Propriedade Intelectual como Instrumento Estratégico para o Desenvolvimento Industrial 
e Tecnológico - ENPI PUC-Rio e INPI
V Conferência Internacional de Integração de Sistemas 

Cursos oferecidos pela incubadora para as empresas

 

Total

Eventos 
(seminários, feiras e palestras)*

2007

50

Número 
de Participantes

Número
 de Atividades

16

2008

47

Número
de Participantes

Número
de Atividades

18

* Eventos que a Incubadora conseguiu convite ou descontos 

Total

Gestão de Empresas

Plano de Marketing

Planejamento estratégico

2008

33

6

11

16

Nº de ParticipantesNº de Atividades

3

1

1

1

Capacitação
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Oportunidade de comercialização para as empresas

Empresas demandantes de 2008
SENAI, Embratel, Spolleto, Telelistas, Universidade Estácio de Sá, RP2, Star One, ATDI, Contatc, Potentia Cultural 
Services, ONG Renascer Brasil, Movimento Eurístico Jovem (MEJ), EnvironPact, JR Barcode, Grupo Virtual, Toesa, 
Pessoa Física, Luz, PUC-Rio/através da área de Relações Internacionais, Tipológica, Brick Design, Union

Registro de patentes, marcas e programas de computador em 2008

 

Prêmios

2007          2008                                    

Prime Up  A Prime Up recebeu a medalha de bronze no Workshop da Qualidade e Produtividade em Software. 
- WQPS 2008 – com o projeto “Avaliação de Riscos Aplicada à Qualidade em Desenvolvimento de Software”

Digitok  Medalha de ouro, categoria Produtos Comerciais & Industriais, no Prêmio IDEA/Brasil para o projeto 
Foco.

PV Inova O sócio André Averbug da empresa PV Inova ficou em segundo lugar no British Council (BC) para 
empreendedores jovens atuantes em indústrias criativas (interactive media) advindos de 8 países emergentes 
(Brasil, Estônia, Índia, Indonésia, Polônia, Rússia, Eslovênia e Turquia). 

Cortex  Tecnologia de Text Mining da Cortex foi classificada entre as 4 melhores para o tratamento de textos 
em língua Inglesa, no concurso realizado nos EUA Automatic Content Extraction 2008 Evaluation (ACE08).

Lumis  Prêmio Intranet Portal como empresa destaque 2008.

Registro de programas de computador  

Registro de marca

Registro de patente 3

15

4

3 5

Total

2007 2008

Comercialização

258 4022

Número 
de Participantes

Número
 de Atividades

Número 
de Participantes

Número
 de Atividades
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PROMOÇÃO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO COM 
FOCO REGIONAL E/OU SETORIAL (Profa. Julia Zardo e Catia Jourdan)

Programa de Desenvolvimento Local e Setorial
Estimula o desenvolvimento local sustentável nos segmentos econômico, social e ambiental, integrando os depar-
tamentos da Universidade às ações realizadas. O programa é aplicado em cidades e comunidades.

Cidades e Setores - Objetiva o desenvolvimento de regiões a partir de estudos setoriais, geração de empreen-
dimentos, articulação de atores sociais e fortalecimento de arranjos produtivos locais incentivando a criação de 
ambientes inovadores. 

Incubadora Social de Comunidades - Visa o desenvolvimento de comunidades populares através da geração de 
empreendimentos sociais e do apoio a instituições locais para implementação de práticas empreendedoras.

Regiões Apoiadas em 2008

Niterói – RJ 

Centro de Excelência Tecnológico Audiovisual 

Conservatória – RJ 
Ponto de Cultura - Casa do Compositor

Vila Canoas - São Conrado – Rio de Janeiro – RJ

Empreendimento Aritama
Empreendimento Canoarte 
Associação de Mulheres de Vila Canoas 

Salgueiro - São Gonçalo - RJ 

Empreendimento Mulheres do Salgueiro
Centro de Integração e Desenvolvimento Comunitário
Curtume de beneficiamento de pele de Tilápia

Vila Parque da Cidade – Gávea – RJ 
Associação de Moradores Pró Melhoramento Vila Parque da Cidade

Complexo da Maré – Rio de Janeiro – RJ 
Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré - Projeto Cientista Popular e Empreendimento Social “O Cida-
dão”

 

6

67

3

4

1

1

1

 4
5

1

10
13

32
7

6

6

67

3

3

4

1

1

1

1

1
1

Aritama

O Cidadão

 Canoarte

Centro de Excelência Tecnológico Audiovisual 

Mulheres do Salgueiro
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N˚ . de estudos setoriais realizados

N˚ . de postos de trabalho gerados

N˚ . total de pessoas beneficiadas

Nº. de consultorias prestadas aos empreendimentos

Nº. de publicações

Nº. de projetos aprovados

Nº. de empreendimentos pré-incubados

N˚ . de pessoas beneficiadas indiretamente

Nº. de pessoas beneficiadas diretamente

Nº. de localidades atendidas

Eventos 2008
O Instituto Gênesis e a Vice-Reitoria Acadêmica da PUC-Rio iniciaram em 2008 um Ciclo de palestras sobre am-
bientes de estímulo à inovação, trazendo representantes da TECNOPUC-RS, do CIETEC-SP e do CELTA-SC para 
apresentar casos brasileiros de sucesso. Este foi apenas o início de um ciclo de palestras, do qual já participaram 
cerca de 90 pessoas, e que tem o objetivo de sensibilizar a comunidade PUC-Rio na consolidação do seu Parque 
Tecnológico, Cultural e Socioambiental.

Resultados 2008

6

79

1430

4

5

2

186

9

2

1518

6

67

3

4

1

1

1

 4
5

1

10
13

32
7

6

6

67

3

3

4

1

1

1

1

1
1
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6

6

67

3

3

4

1

1

1

1

1
1

Empreendimentos Sociais 

Aritama
Localizado na comunidade de Vila Canoas, produz objetos de decoração 
e brinquedos de tecido por meio do artesanato de tradição. Parte da 
matéria-prima utilizada na confecção dos produtos é oriundo de doações. 
O grupo tem preocupação constante com ações que promovam o de-
senvolvimento sustentável, além de passar alegria e beleza em cada peça, 
sentimentos esses que as componentes do grupo transbordam ao atender 
a todos.

Francisca Araujo Alves
(21) 3322-1746
grupoaritama@hotmail.com

Canoarte 
Reaproveita jornais e revistas para desenvolver artigos de utilidade do lar, 
além de peças decorativas originais na comunidade de Vila Canoas.

Antônio Ivanildo de Souza (Nome artístico João)
(21) 3286-1525/ 8115-1925 

Mulheres do Salgueiro 
Empreendimento Social localizado na comunidade do Salgueiro, em São 
Gonçalo que produz moda jovem aproveitando os resíduos de indústrias 
têxteis. O grupo conta com mulheres que já desenvolveram atividades na 
confecção de roupas. Certas de que juntas poderiam construir uma reali-
dade melhor para sua comunidade, decidiram se unir e por meio da moda 
contam sua história aliando desenvolvimento sustentável e as práticas do 
Comércio Justo. 

Janete Guilherme
(21) 3706-3059
janete.guilherme@hotmail.com

O Cidadão 
Empreendimento social localizado no Complexo da Maré que atua no 
segmento de mídia através da produção do jornal “O Cidadão”. Para tanto 
produzem matérias e fotos jornalísticas relacionadas ao cotidiano das 16 
comunidades que compõem a região. A produção é feita por estudantes 
do pré-vestibular comunitário e profissionais de jornalismo moradores da 
Maré.

Renata Souza
(21) 3868-4007
jornaldamare@yahoo.com.br
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INSTITUTO GÊNESIS (José Alberto S. Aranha, Lygia Magacho e Leonardo José dos Santos)

A administração do Instituto Gênesis é responsável pela governança e pela imagem institucional.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Parcerias com instituições internacionais 

Chile   

GeneraUC / PUC-Chile - com atividades realizadas em 2008
DictUC / PUC-Chile - com atividades realizadas em 2008
Incubatec / Universidade de la Frontera, Temuco – parceria iniciada em 2008

Argentina
Campos Creativos - parceria iniciada em 2008

Colômbia
PRANA - Incubadora de Empresas Culturales e Industrias Creativas - parceria iniciada em 2008

Parcerias com órgãos internacionais

InfoDev (Banco Mundial)
com atividades realizadas em 2008

FOMIN (BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento)
com atividades realizadas em 2008

Visitas internacionais recebidas pelo IG

18 visitas recebidas 

Cerca de 125 pessoas 
Países visitantes:          

Estados Unidos        Espanha             Chile              Equador            Gana            África do Sul       Colômbia

   70 pessoas   12 pessoas        20 pessoas       20 pessoas         1 pessoa          1 pessoa           1 pessoa

6

6

67

3

3

4

1

1

1

1

1
1



16

6

6

67
3

3

4

1

1

1

1

1
1

6

6

67
3

3

4

1

1

1

1

1
1

PARTICIPAÇÃO EM REDES E ASSOCIAÇÕES

Asociación Iberoamericana de Expertos en Emprendimiento, Incubación y Desarrollo Empresarial.

Global Working Group on High-growth ICT Enterprise Business Incubation – InfoDev, Banco Mundial.

Global Working Group on YOUTH – InfoDev, Banco Mundial.

Red de Universidades Lationoamericanas de Parques de Innovación al Servicio de las Personas.

Red Emprendedorismo y Innovación en América Latina – Emprendesur.

Rede Sulamericana de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento da Indústria Criativa.

Red Latinoamericana y Caribeña de Incubadoras de Empresa – RedLAC.

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – Anprotec.

Red Latino Americana de Asociaciones de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas - RELAPI, através da 
Anprotec.

Rede de Apoio a Empresas Tecnológicas e Clusters – RAE TeC.

Rede de Incubadoras, Parques Tecnológicos e Pólos do Rio de Janeiro - ReINC / Rede de Tecnologia do Rio de 
Janeiro.

PESSOAS

Colaboradores do Instituto Gênesis

Horas de treinamento da Equipe* 

Treinamento interno 493h
Externo 1027h
* Foram contabilizados, apenas, os treinamentos dos colaboradores administrativos do IG e estagiários. 

Bolsistas

Funcionários PUC

Prestadores de serviços

Estagiários

TOTAL

Professores CEMP e Consultores

15

3

4

6

17

45
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COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E EVENTOS 

Março/2008 Lygia Magacho
Palestra Experiência do Instituto Gênesis PUC-Rio - MiniForo IBEROEKA - Parques Científicos y Tecnológicos 
Acapulco – Acapulco – México.

Março/2008 José Alberto Aranha
Painelista - US - Brazil Venture Capital and Entrepreneurship Forum São Paulo Edition - Hotel Renaissance – São 
Paulo – SP. 

Março/2008 José Alberto Aranha 
Painelista - US - Brazil Venture Capital and Entrepreneurship Forum Rio Edition – FIRJAN –Rio de Janeiro – RJ.

Abril/2008 José Alberto Aranha 
Palestra no Congresso ABVCAP 2008- Painel 6: Capital Humano, Tecnologia e Propriedade Intelectual - Como 
o Brasil pode se beneficiar das melhores práticas globais - Tecnologia, Universidade e Empresa: O Futuro após o 
Genesis - Hotel Sofitel - Rio de Janeiro – RJ.

Maio/2008 Julia Zardo e Lygia Magacho
Oficina CERNE -Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendedores (CERNE) – Reunião de Construção 
do Modelo CERNE – ANPROTEC& SEBRAE – Porto Alegre - RS

Maio/2008 José Alberto Aranha
Brasil + 20 – Empresa Júnior – Ginásio PUC-Rio – Rio de Janeiro – RJ.

Junho/2008 José Alberto Aranha
Palestra “A Criação de Fundos para o Financiamento de Empresas Nascentes” no Centro de Integração Empresa-
Escola – CIEE - São Paulo -SP. 

Julho/2008 José Alberto Aranha
Debatedor na Mesa redonda do encontro Mineiro de Empreendedorismo da RMI (Rede Mineira de Inovação) - 
Belo Horizonte – MG.

Agosto/2008
Stand do Instituto Gênesis na XII Mostra PUC 2008 – Rio de Janeiro – RJ.

Aparições na Mídia

IG + Empresas

Total

Empresas 38

Publicações PUC
(PUC Urgente, Jornal da PUC,

 

TV e Rádio PUC)

88

54

Mídia Externa
(Jornais, Revistas, 

Programas de Rádio e TV e Sites)

123

Instituto Gênesis 50 71 121

92

213

6

6

67
3

3

4

1

1

1

1

1
1

6

6

67
3

3

4

1

1

1

1

1
1
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Setembro/2008 Julia Zardo
Mini Curso Oportunidades de Negócio para a Indústria Criativa - XVIII Seminário Nacional de Parques Tecnoló-
gicos e Incubadoras de Empresas – ANPROTEC – Aracaju – SE.

Setembro/2008 José Alberto Aranha

Palestra “Apoio ao Empreendedorismo – escolas de negócio” no painel 2 do 1° Simpósio Latino Americano de 
Empreendedorismo – Fundação Dom Cabral - Belo Horizonte – MG. 

Setembro/2008 Lygia Magacho
Palestra sobre o Prime (Programa Primeira Empresa) na RIO OIL & GAS – Rio de Janeiro – RJ.

Setembro/2008 Cátia Jourdan
Palestra na 23ª Semana da Administração PUC-Rio – Rio de Janeiro – RJ. 

Outubro/2008 Priscila Castro
Palestra no Seminário Empreendedorismo e Inovação - Rio Info 2008 – Hotel Glória – Rio de Janeiro – RJ.

Outubro/2008 José Alberto Aranha
Debatedor no Painel 2 – La Institucionalidad para El Emprendimiento y La Innovación no III Workshop Empren-
dedorismo en el Mercosur – Universidad Americana – Asunción – Paraguay.

Outubro/2008 João Marcos Rampini
Días Creativos de PRANA: “Desarrollo de las Industrias Creativas” - Colômbia – Bogotá.

Outubro/2008 José Alberto Aranha
Palestra “Empreendedor para o Desenvolvimento Regional” no II Encontro de Ciência e Tecnologia da SETI – Se-
cretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – CEDETEC - Guarapuava – PR.

Novembro/2008 Sergio Yates
3° Congreso Nacional e Internacional de Finanzas de Empresa y Mercado de Capitales - Argentina - Buenos 
Aires.

Novembro/2008 José Alberto Aranha
Palestra de sustentabilidade no Fórum de Empreendedorismo – Semana do Empreendedorismo - PUC/RS – Por-
to Alegre – RS.

Novembro/2008 José Alberto Aranha
Participação no Seminario Iberoamericano “Parques de la Innovación y Desarrollo Local” para criação da Red de 
Universidades Latinoamericanas Promotoras de Parques de Innovación - Lima – Peru.

Dezembro/2008 José Alberto Aranha
Palestra “Formación curricular y extracurricular de emprendedores” II Encuentro Latinoamericano de Académi-
cos de Ingeniería Industrial (ELAIN 2008) – Lima – Perú. 

Dezembro/2008 Lygia Magacho
Missão Técnica SEBRAE & ANPROTEC - Oficina de Trabalho Barcelona Activa - Espanha – Barcelona.
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PUBLICAÇÕES 2008

Aranha, José Alberto S.- Instituições Empreendedoras - Revista Rio Economia – Instituto Magna - Ano 1 nº1 maio 
2008.

Aranha, José Alberto S.- Capítulo Política Nacional de Desenvolvimento Regional “Alvo no Empreendedorismo”– 
Livro organizado por Fátima Bayma de Oliveira - Política de Gestão Pública Integrada – Rio de Janeiro: Editora 
FGV - pg 96 – 102 – 2008.

Aranha, José Alberto S.- Capítulo Incubadoras - Livro organizado por Sonia Regina Hierro Parolin e Maricilia 
Volpato - Faces do Empreendedorismo Inovador – Coleção Inova volume III – FIEP (SENAI/SESI/IEL) – Curitiba 
– 2008.

Bottino, Carla - Patricia Tomei, Giuseppe Russo e Carla Bottino -  “Cultura Empreendedora - Guia Prático para 
Seleção de Empreendedores”, Editora Office Book, 350 páginas.

RESULTADOS FINANCEIROS 

RECURSOS

327.336
94.431
34.898
12.525
5.685
34.658
0
13.680
196.321
36.545
756.109

337.369
14.689
322.680

1.093.478
0
1.093.478

REALIZADOS (R$)

446.396
123.306
87.730
109.565
29.200
1.012
0

876.397

120.288
120.288

996.685
96.793
1.093.478

REALIZADOS (R$)

Pessoal
Energia e telefone de empresas
Fornecedores
Consultorias
infra-estrutura
Taxas bancárias
Débitos anteriores

DESPESAS GERADAS (2009)

FINANCIAMENTO PUC (2009)
Financiamento junto a PUC *(4)

TOTAL DE DESPESAS
SALDO

DESPESAS





Empresas



K2 Sistemas 
Empresa de consultoria em Tecnologia da Informação que visa fornecer solu-
ções que direcionem a inovação dos processos operacionais e administrativos 
de seus clientes, adequando-os às novas exigências de um ambiente em cons-
tante transformação.

Carlos Henrique Levy
(21) 2512-2084
k2@k2sistemas.com.br 
www.k2sistemas.com.br

Lins e Silva e Santoro Almeida
Escritório de advocacia virtual, que usa recursos tecnológicos por meio da 
internet para marcar consultas e tirar dúvidas online por chat ou teleconfe-
rência. A empresa se graduou em 2000 e posteriormente foi incorporada ao 
escritório Paulo Lins e Silva Advogados.

Metrológica
Empresa de base tecnológica especializada na implementação e manutenção 
de sistemas de gestão com ênfase nas áreas de qualidade e metrologia.

Ricardo Mesquita
(21) 9611-2348
metrologica@metrologica.com.br
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Serviços Especializados

Logística e 
Geoprocessamento
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Parceria Social
A Parceria Social é uma empresa de consultoria que tem como objetivo de-
senvolver e fortalecer projetos de Comércio Justo promovidos por organi-
zações sociais e instituições privadas e públicas. Buscando proporcionar aos 
seus clientes um serviço diferenciado, desenvolveu uma metodologia integra-
da voltada para canais de Comércio Justo.

Ana Larronda Asti
(21) 9380-2698
ana.asti@parceriasocial.com.br

Zap Logística
Oferece produtos e serviços de logística visando à redução de custos, a otimi-
zação de ativos e melhoria do desempenho operacional. Desenvolve soluções 
logísticas inovadoras com o emprego, sempre que necessário, de conceitos 
avançados de Tecnologia da Informação. 

Rogério Lopes
(21) 2224-2009
rogerio@zaplogistica.com.br
www.zaplogistica.com.br

Globaltrac
Trabalha com o desenvolvimento, integração e geração de soluções em ser-
viços de localização móvel, via web, com aplicações em LBS (Location Based 
Services). Em 2005, foi adquirida pela empresa holandesa CarrierWeb, espe-
cializada em soluções para logística e no desenvolvimento, integração e gera-
ção de soluções em serviços de localização móvel via web para os segmentos 
marítimos e terrestres.

Serviços Especializados

Logística e 
Geoprocessamento
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Cortex Intelligence
A Cortex Intelligence é uma empresa focada em inteligência. Provê, de for-
ma integrada, sofisticadas tecnologias e serviços de consultoria diferenciados, 
proporcionando a seus clientes ganhos de performance por meio do trata-
mento inteligente das informações que os cercam. 

Daniel Pires L. da Costa
(21) 2527-2214
contato@cortex-intelligence.com
www.cortex-intelligence.com

Milestone
A Milestone é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de produtos tec-
nológicos e soluções para Gestão de Conhecimento e Gestão por Compe-
tências. 

Daniel Orlean
(21) 2286-1133
orlean@milestone-ti.com.br
www.milestone-ti.com.br

i-Hunter  
A i-Hunter é uma empresa de tecnologia, com 100% de capital nacional, que 
oferece soluções com foco no segmento de RH, englobando empresas de di-
versos portes e setores. Atualmente, conta com mais de 50 empresas em seu 
portfólio, todas líderes em seus respectivos segmentos de atuação.

José Louis Essabá
(21) 3289-2300 / (11) 3086-2320
jessabba@i-hunter.net
www.e-hunter.com.br
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Antiga Profit



Dínamo Data Management
A Dínamo Data Management desenvolve soluções tecnológicas de Data Qua-
lity para todas as etapas do Marketing de Relacionamento, reduzindo custos e 
gerando vantagens competitivas nas operações dos clientes.

Pedro Nascimento Araujo
(21) 2156-7656
nascimentoaraujo@dinamodm.com.br
www.dinamodm.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 e quantitativa, simulação, mitigação, gerenciamento e gestão do ris-
co empresarial em negócios, projetos e processos.

Marcos Huber Mendes
(21) 2541-3363
hubermendes@decisionsupport.com.br
www.decisionsupport.com.br

RF Pesquisa
A RF Análise e Pesquisa é uma empresa que atua no mercado de pesquisas 
qualitativas e quantitativas, e na elaboração e implantação de modelos esta-
tísticos de previsão.

Sidnei Guimarães
(21) 2244-1303
rfpesquisa@rfpesquisa-puc-rio.com.br
www.rfpesquisa-puc-rio.com.br

SmartDecision
O negócio da SmartDecision é o desenvolvimento de soluções de Sistemas 
de Apoio à Decisão. Seus produtos e serviços são destinados à solução de 
problemas relacionados com as áreas de finanças internacionais, finanças cor-
porativas, avaliação econômica de projetos de investimentos, otimização de 
carteira de ativos financeiros e apreçamento de derivativos.

Edison Americo Huarsaya Tito
(21) 9725-6676 
edison.tito@gmail.com
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Nigraph 
A Nigraph atua em todas as áreas relacionadas ao desenvolvimento de so-
luções interativas e multimídia, incluindo aplicativos com animações 3D em 
tempo real, soluções para auto-atendimento e aplicativos de autoria para 
apresentações institucionais.

Hélio Nigri
(21) 3259-3720
helio@nigraph.com.br
www.nigraph.com.br

Cipher 
Empresa especializada em Segurança da Informação. Oferece serviços e pro-
dutos diferenciados de segurança para corporações dos setores financeiro, 
telecomunicações, energia, indústria, educação, comunicação e mídia, trans-
porte e logística, varejo e entidades governamentais.

Eduardo Scampini Bouças
(21) 2225-2322
eduardo.boucas@ciphersec.com.br
www.ciphersec.com.br

Ideais 
Desenvolve e integra aplicações web corporativas como intranets, extranets 
e portais. A principal expertise é o uso da tecnologia Java/JEE, utilizando tanto 
produtos open-source quanto de mercado. Recentemente se tornou parceira 
oficial da Oracle, prestando consultoria e implantando soluções desta em-
presa.

Manoel Roberto A. de Almeida
(21) 3553-1301
manoel@ideais.com.br
www.ideais.com.br

Tecnologia da 
Informação
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Weavers 
Oferece soluções de conectividade (internetworking), com eficiência, quali-
dade e segurança, por meio da integração de pessoas, tecnologias e sistemas 
empresariais. Realiza a especificação e configuração de toda a rede, desde o 
planejamento físico, até a instalação e configuração dos softwares, oferece 
treinamento, possibilitando ao cliente manter sua própria equipe de suporte 
à rede e fornece ainda serviços de manutenção.

Paulo Sedrez 
(21) 2233-1633
info@weavers.com.br
www.weavers.com.br

Made
A Made atua no desenvolvimento de soluções sob medida para web, com alto 
padrão de tecnologia e design, por meio de soluções próprias ou integrando 
soluções já consagradas no mercado. Lançou em 2007 a GetMade, agência 
de comunicação interativa, com foco no planejamento, criação e análise de 
resultados de campanhas online.

Bruno Pacheco 
(21) 2492-3132
bpacheco@made.com.br
www.made.com.br / www.getmade.com.br

Fábrica Digital
Desenvolvimento de softwares e serviços para a área de gestão de conteúdo 
para web.

Bruno Lessa
(21) 2548-7877
bruno@fabricadigital.com.br
www.fabricadigital.com.br

Programare 
Desenvolve linha de geradores automáticos de software.

Luiz Paulo Franca
(21) 2274-4518
luizp@programare.com.br
www.programare.com.br
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Lumis 
A Lumis é especializada em criar software para portais web voltados a dis-
tribuir informações, a integrar cadeias de valor e ao trabalho colaborativo. 
Seu produto inclui módulos para: construir e administrar portais, gestão de 
conteúdo e apoiar grupos de trabalho online.

André Matos
(21) 3094-7500
contato@lumis.com.br
www.lumis.com.br

Nit Soluções 2.0 
A Nit Soluções 2.0 é uma empresa brasileira de soluções, simples, intuitivas 
e eficientes em tecnologia e design, que associa criatividade e produtividade 
para gerar resultados e apoiar o desenvolvimento de negócios.

Rafael Nasser
(21) 2227-2043
rafael.nasser@nitsolucoes.com.br
www.nitsolucoes.com.br

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
(11) 3898-2920
info@luminacorp.com.br 
www.luminacorp.com

Superwaba 
Especializada no mercado de soluções móveis, provê uma plataforma completa 
para o desenvolvimento de aplicações por parte de outros desenvolvedores. 
Também presta consultoria, treinamento e desenvolve soluções customizadas 
completas. 

Renato Ribeiro
(21) 2239-6695
renato@superwaba.com.br
www.superwaba.com.br
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Graduada 2008   

Antiga Console



PrimeUp
A PrimeUp auxilia seus clientes na implantação, obtenção e manutenção de 
níveis mais altos de produtividade e qualidade no desenvolvimento de sof-
tware. Sua missão é orientar os clientes na utilização do desenvolvimento de 
software como um meio para agregar valor ao negócio.

João Condack
atendimento@primeup.com.br
(21) 2512-6005
www.primeup.com.br

BPM Software
O negócio da BPM Software é pesquisar, desenvolver e fornecer uma linha 
de produtos de softwares 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, de forma a viabilizar os resultados desejados;
- Eficientes, pela otimização no uso dos recursos disponíveis e
- Flexíveis, permitindo que a empresa seja capaz de se adaptar às mudanças 
impostas pelo mercado.

André Dias
(21) 2239-0394
andre.dias@bpmsoftware.com.br
www.bpmsoftware.com
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Arte Eletrônica 
A empresa presta serviços de consultoria em música e tecnologias conver-
gentes de áudio e vídeo e gera conteúdo para a indústria audiovisual.

Andre Poyart
(21) 2527-0473
andrepoyart@arteeletronica.com.br 
www.arteeletronica.com.br

Marília Brandão
A empresa atua na área de fotografia escolar e oferece fotografias de turma, 
individual e de eventos. 

Marília Brandão
(21) 9219-8076
marilia_brandao@uol.com.br
www.mariliabrandao.com.br

Cinema Nosso
O Cinema Nosso busca levar para sua escola as diversas formas de expressão 
do audiovisual representadas pelas linguagens de cinema, TV e animação.

Luis Nascimento
(21) 2503-3300
luis@cinemanosso.org.br
www.cinemanosso.org.br

Automação
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Áudio, Vídeo e 
Mídia Digital



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 solu-
ções corporativas (B2B).

Bruno Brito
(21) 9448-0402
contato@mobilo.com.br
www.mobilo.com.br

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

Ruben Zonenschein
(21) 2259-1333
ruben@digitok.com.br
www.digitok.com.br

Future House Automação e Segurança
A empresa elabora soluções personalizadas em automação e segurança de 
residências, escritórios, auditórios e salas de reunião, criando ambientes in-
teligentes.

Helio Sinohara 
(21) 2439-7478
fhouse@futurehouse.com.br 
www.futurehouse.com.br

Automação
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Outras Letras
Oferece alternativas para publicações institucionais, cuidando de todas as eta-
pas do processo, desde a criação do conceito até a pesquisa, redação, design 
gráfico e acabamento do produto. A empresa edita livros de memória empre-
sarial, relatórios, house organs, cartilhas educativas, livros de arte com temas 
tecnológicos e mais. Também desenvolve e realiza projetos culturais na área 
de música, cinema, teatro e fotografia.

Lucia Koury
(21) 2267-6627
luciak@outrasletras.com.br
www.outrasletras.com.br

Publit Soluções Editoriais 
Empresa especializada em soluções de publicações de pequenos volumes a 
grandes tiragens. Trabalha com edição e venda de livros online e impressos 
sob demanda, cobrindo desde a produção acadêmica até livros de treinamen-
to e romances.

André Figueiredo
(21) 2525-3936
andre@publit.com.br
www.publit.com.br

BMobile
A BMobile é uma empresa especializada no desenvolvimento de softwares na 
área de entretenimento e informação, via dispositivos móveis e web. Sua mis-
são é promover a interatividade entre os usuários, oferecer mais mobilidade 
e incentivar a troca de conhecimento em um ambiente divertido, através de 
jogos multi-players, comunidades virtuais e portais web.

Maria Clara G. Graciosa
(11) 9634-1013
maria.clara@bmobile.com.br
www.bmobile.com.br

Editorial Energia e Petróleo
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Antiga Papel Virtual



Energia e Petróleo

Pipeway
A empresa desenvolve equipamentos de tecnologia de ponta, chamados PIGs 
e presta serviços na área de inspeção/integridade de dutos.

José Augusto Pereira da Silva
(21) 3214-1600
guto@pipeway.com
www.pipeway.com

Gavea Sensors
Empresa brasileira pioneira no desenvolvimento de soluções inovadoras de 
medição utilizando sensores a fibra óptica. Além disso, trabalha em parceria 
com seus clientes no desenvolvimento de sistemas de leitura e softwares de 
análise e interpretação.

Eduardo Antonio Costa
(21) 2580-6221
eduardo@gaveasensors.com.br
www.gaveasensors.com.br

Choice
A Choice tem por missão aumentar a lucratividade de empresas do setor 
de energia elétrica, provendo soluções que combinem inovação, tecnologia e 
inteligência no negócio.

Denis Maia
(21) 3970-6875
info@choice.com.br
www.choice.com.br
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Minds at Work 
A Minds é uma empresa de forte base tecnológica, nascida na PUC-Rio, que 
visa a excelência em soluções de missão crítica através da pesquisa e aplica-
ção de tecnologias de ponta na área de Engenharia de Software. Tem grande 
experiência em projetos de controle e aquisição de dados em tempo real, 
desenvolvendo sistemas em C/C++ e J2EE para setores como Petróleo e Gás 
(principalmente a área de inspeção e integridade de dutos), Telecomunicações 
e Energia Elétrica.

João Magalhães
(21) 2511-5115
magalha@mindsatwork.com.br
www.mindsatwork.com.br

Estúdio Criatura 
A Estúdio Criatura é especializada na criação e formatação de projetos de 
comunicação e design para as áreas educacional, social e institucional. Para 
chegar ao projeto que atenda aos anseios do cliente trabalha com ferramen-
tas diversas: criação e desenvolvimento de  jogos,  sites e CDs-Rom; produção 
e direção de vídeos; criação de logomarcas e a elaboração de conteúdos e 
projetos gráficos para cartilhas, folders, livros e revistas. 

Roberto Todor
(21) 3114 - 6631
todor@estudiocriatura.com.br
www.estudiocriatura.com.br
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ABC – Agência Bambu do Conhecimento 
Empresa de consultoria e execução de planejamento, cursos/palestras e em-
preendimentos culturais, todos com foco no uso do bambu.  A ABC congrega 
conhecimento técnico sobre bambu e tem uma visão ampla de seu potencial 
social, econômico e ecológico. 

Raphael Moras de Vasconcellos
(21) 2294-3452 / 9262-8081
raphael@agenciabambu.com.br
www.agenciabambu.com.br

Sócio Design 
A SócioDesign é uma empresa de comunicação e design que desenvolve pro-
jetos na área de design gráfico, webdesign, produção de vídeo, fotografia e 
ilustração, e que apresenta o diferencial de uma proposta em Responsabilida-
de Social na prestação de seus serviços.  O ponto central da empresa é unir 
o design à ação social, agregando novos valores culturais aos projetos por ela 
desenvolvidos, gerando soluções e produtos criativos para seus clientes.

Viviane Zambelli
(21) 2239-9887
sociodesign@sociodesign.com.br
www.sociodesign.com.br

CAUS BAMBU Design 
O Caus Bambu Design – Centro de Aplicação e Uso Sustentável do Bambu é 
uma empresa especializada na construção de arquiteturas temporárias para 
eventos. Fabrica produtos e soluções para o meio físico e social, utilizando 
mão-de-obra artesanal especializada e volume reduzido de materiais, alcan-
çando economia nos processos produtivos, baixo consumo de energia e baixo 
impacto ambiental. 

Mario Seixas
(21) 9407-7091
mario@causbambudesign.com.br
www.causbambu.com.br
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Eduweb 
Desenvolve cursos de e-learning, conteúdos multimídia e audiovisuais  para 
educação e formação profissional, fornece o software AulaNet como ferra-
menta de EAD (Educação a Distância) e atua em projetos nas áreas da e-
education e e-learning no espaço econômico dos Países de Expressão em 
Língua Portuguesa.

Alex Lucena
(21) 3153-7484 / 3153-7485
alex@eduweb.com.br
www.eduweb.com.br

Passo-a-Passo 
A empresa tem como foco a simulação em tempo real de equipamentos, sis-
temas e processos.  Além de prover aos seus clientes ferramentas de treina-
mento online, a empresa oferece soluções que englobam sistemas de gestão 
e certificação. 

Raul Tabares 
(21) 2286-9934 / 2535-8295
mail@passo-a-passo.com     
www.passo-a-passo.com

MHW 
A MHW é especializada no segmento de Web Based Training e desenvolveu 
um dos primeiros softwares de ensino a distância, o UniverSite.  Atualmente, 
a MHW é uma empresa do grupo Xerox.

Educação
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ID - Projetos Educacionais 
Desenvolve materiais didáticos, cursos a distância, gerencia projetos educa-
cionais de alta complexidade e forma profissionais para ensino online e pre-
sencial. Distingue-se no mercado por sua equipe constituída por pedagogos, 
garantindo resultados mais eficazes.

Silvina Ramal
(21) 2524-7799 
silvina@idprojetoseducacionais.com.br
www.idprojetoseducacionais.com.br

E-Create 
A empresa oferece soluções integradas em e-learning para potencializar o 
aprendizado organizacional e os negócios de seus clientes. Com uma equipe 
multidisciplinar de alta competência, fortes parcerias e tecnologia de ponta, a 
E-Create garante, a custos competitivos, o sucesso e o retorno dos investi-
mentos de seus clientes e parceiros.

Felipe Kinder Tavares
(21) 2274-2096
contato@e-create.com.br
www.e-create.com.br

Zeltzer 
A Zeltzer tem como objetivo oferecer ferramentas para desenvolvimento do 
comportamento empreendedor. Sua metodologia foi consolidada no Sistema 
de Ensino Aprender a Empreender, composto por módulos de cursos que 
atendem desde a infância até a idade adulta, envolvendo habilidades empreen-
dedoras (como planejamento, criatividade, trabalho em equipe, comunicação 
e negociação), desenvolvimento de projetos, visão de negócios, profissões e 
carreiras. 

Carla Zeltzer
(21) 2512-8300
carlaz@zeltzer.com.br
www.zeltzer.com.br/escoladeempreendedorismo

Educação
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Interface-TI
Empresa de tecnologia focada no desenvolvimento de soluções para e-lear-
ning, como criação de cursos e treinamentos, software de gestão e de auto-
ria para educação à distância e consultoria em todos os processos de EAD. 
Devido à alta qualificação técnica de sua equipe, também presta serviços de 
consultoria tecnológica e desenvolvimento de sistemas. Especialização em 
.NET, C# e JAVA.

Alexandre Cohen
(21) 2512-5866 
contato@interface-ti.com.br
www.interface-ti.com.br

Meio Ambiente

Ativa Tecnologia e Desenvolvimento 
Atua na área de Petróleo & Gás e Meio Ambiente, com soluções inovadoras 
em robótica e tecnologias para o meio ambiente. Produz a Barreira ATIVA, 
um sistema automatizado contra derramamento de óleo. Também desenvolve 
e opera ferramentas especiais submarinas para intervenções em plataformas 
(águas profundas), robôs de inspeção em tanques e desenvolve um novo mo-
delo de braço flexível robótico. 

André Souza
(21) 3527-1800 / 2259-0668
andre@ativatec.com.br
www.ativatec.com.br
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Meio Ambiente

PCON – Soluções Ambientais
Consultoria na área ambiental: serviços de investigação do solo e das águas 
subterrâneas, recuperação de áreas degradadas, supressão da vegetação, ca-
racterização do meio físico, controle da poluição industrial e licenciamento 
ambiental de indústrias e empreendimentos potencialmente poluidores.

Marcelo Braga
(21) 3527-1775  
marvillbraga@uol.com.br

Compera nTime
Oferece soluções e presta serviços na área de telefonia celular para ope-
radoras e empresas, através do desenvolvimento de softwares nas diversas 
tecnologias wireless.

Rafael Duton Alves
(21) 2158-6050
rafael.duton@comperantime.com
www.comperantime.com

M4U
Empresa de integração de soluções baseadas em dispositivos móveis. Sua mis-
são é agregar valor às atividades das empresas, aplicando suas soluções para 
o mercado corporativo aos processos que envolvem mobilidade e segurança 
dentro das organizações.

Clécio Guaranys
(21) 2546-4050
contato@m4u.com.br
www.m4u.com.br

Telecomunicações
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Silicon Strategy
Provê soluções em gerência e automação de redes de dados, com foco em redu-
ção de custos de manutenção de TI e melhoria de desempenho dos serviços de 
tecnologia.

Leonardo Ferreira
(21) 2511-4531
leonardo.coelho@siliconstrategy.com.br
www.siliconstrategy.com.br

PV Inova 
A PV Inova surgiu da constatação de que tempo em transporte coletivo é tempo 
livre. Seu objetivo é desenvolver produtos e serviços de modo a atender às ne-
cessidades da população de baixa renda durante o tempo gasto em transportes 
coletivos. Ou seja, tornar produtivo e prazeroso o tempo gasto dentro do ônibus, 
metrô, trem, barca e etc.

Paulo Lerner
(21) 2249-9658
paulo@pvinova.com.br
www.pvinova.com.br

Santa Bárbara
A grife Santa Bárbara desenvolve uma moda artesanal, customizada, urbana 
e atual para a mulher contemporânea. O aspecto artesanal é muito presente 
nas peças da estilista, que usa muitas aplicações de flores, botões, fitas, rendas 
e bordados, além de fazer diferentes tinturas em camisetas básicas.

Bárbara Cruz
(21) 9343-8354
ateliesantabarbara@terra.com.br
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LauraK
Empresa de criação, design, fabricação e comercialização de jóias em Prata de 
Lei. Trabalha com jóias que priorizam o design e a qualidade a partir de pro-
dutos certificados. Usa o Design com simplicidade e sofisticação nas formas 
e estilo, contando com avanços tecnológicos a partir da concepção em Cad 
Cam e utilização de equipamentos de prototipagem rápida, possibilitando cor-
reta interpretação dos desenhos, precisão, rapidez e custos mais baixos. 

Laura Kanter
(21) 2549-0718 / (21) 8119-6617
atelierlaurak@superig.com.br
www.atelierlaurak.com

Espaço Rita Santos 
Empresa de serviços com foco em  locação de estações de trabalho, consul-
toria, treinamento e desenvolvimento de projetos na área de design de jóias, 
oferece cursos de capacitação e workshops para iniciantes e profissionais da  
área.   Entre os principais cursos, estão:  Fundamentos de ourivesaria, Ourive-
saria avançada,  Esmaltação a fogo, Modelagem em cera e Art clay.

Celso e Rita Santos
(21) 2205-1838 / 8681-0305
ritasantos@espacoritasantos.com.br
www.espacoritasantos.com.br

Zóia 
Empresa brasileira de acessórios pessoais que alia processos artesanais ao 
design criando produtos diferenciados. Desde 2007 a empresa participa de 
feiras comerciais como Fashion Business e Francal aumentando a cada edição 
sua carteira de clientes no âmbito nacional. Paralelo ao lançamento de suas 
coleções faz desenvolvimentos para outras marcas.

Alessandra Wagner
(21) 2512-9311
info@zoia.com.br
www.zoia.com.br

Moda

Jóias e Acessórios
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Etc.
A etc. é uma marca de bijuterias que desenvolve peças para lojistas de todo o 
Brasil. Trabalha com desenvolvimento exclusivo e com coleção própria. Todas 
as coleções são criadas com base em um tema contemporâneo, apoiadas por 
longas pesquisas. Com desenhos simples e formas limpas, a etc. desenvolve 
colares, brincos e pulseiras.

Flávia Bechtinger
(21) 2529-8614 / 7856-8947
flavia@etc-rio.com.br
www.etc-rio.com.br

Izabel Andrade – Jewellery Design
A empresa atua em todas as etapas da fabricação de suas jóias. Suas três com-
petências principais são: fabricação da jóia dando total assistência ao designer, 
joalheiro, em todo o processo de produção; design e fabricação das próprias 
jóias para comercialização; e o serviço de “personal jeweller”, no qual o clien-
te dá a idéia e a empresa desenvolve o produto pedido.

Izabel Carmen
(21) 3813 - 8287
izabel_carmen@hotmail.com
www.belandraderamos.com

Entretenimento

Void* 
A Void* é uma empresa que presta serviços de desenvolvimento de games 
para plataformas como PC, celulares e Video Games. A empresa tem como 
principal objetivo desenvolvimento de tecnologias e jogos eletrônicos digitais 
modernos que permitem múltiplos jogadores interagirem entre si.

Lucas Euzébio Machado
(21) 9417-9214
lucas@voidstargames.com
www.voidstargames.com
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Superar Consultoria
É um centro de excelência em gestão emocional que oferece soluções inte-
gradas para aprimorar habilidades de relacionamento interpessoal. Através 
de palestras, materiais teóricos, workshops e atividades ao ar livre, os parti-
cipantes vivenciam e aprendem novos conceitos, técnicas e ferramentas para 
compreender as próprias emoções. Conta com profissionais multidisciplina-
res: engenheiros, psicólogos, médicos, empreendedores, filósofos, professores 
de educação física e professores de yoga, todos pensando e materializando 
soluções emocionais para gerar performance.

Ruy Marra
(21) 9801-0542 / 9982-5703
contato@superar.esp.br
www.superar.esp.br

Favela Receptiva
É uma rede de hospedagem domiciliar que visa a promoção e o intercâmbio 
sócio-cultural, além da inovadora experiência de vivenciar o dia-a-dia de uma 
favela. O objetivo é promover e difundir as culturas, brasileira e carioca, para 
os visitantes. 

Eneida Maria P. dos Santos
(21) 9848-6737
favela_receptiva_rio@yahoo.com.br
www.favelareceptiva.com

Entretenimento

Turismo
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EQUIPE GêNESIS:

Adriana Gray

Adriana Tapajós de Maynart Ramos

Alfredo Laufer

Aline Flor Sacramento

Ana Cristina Gomes de Xerez

Ana Lúcia dos Prazeres Tobias

Carolina Dias

Carolina Moreira de Souza Camargo

Carla Francisca Bottino Antonaccio

Catia Araújo Jourdan

César Simões Salim

Cláudio Nassajon

Deborah Oliveira da Luz

Edoardo Eugênio Sigaud Gonzales

Érica Bordinhão Lewis

Flávio da Silva Mendonça

Frederico de Oliveira de Araújo

Gilmar Ribeiro da Silva

Gustavo Teles Barbosa

Helene Salim

Igor Monteiro 

João Marcos Campos Rampini

João Henrique Carvalho Larisch

Jorge Ferreira

José Alberto Sampaio Aranha

José Antonio Pimenta Bueno

Julia Bloomfield Gama Zardo

Juliana Nogueira

Leonardo Lima de Souza

Leonardo de Jesus Melo

Leonardo José do Santos

Leonardo Rangel

Lygia Alessandra Magalhães Magacho

Marcela Guimarães Peixoto Nogueira

Marcos Cohen

Mariana Macedo Dias

Patrícia Barbosa Ramos

Paula Araújo Pereira

Priscila Perillier O’Reilly de Araújo Castro

Raphael Zaremba

Regina Jardim

Renata Corrêa de Oliveira

Roberta Farias Ferreira

Rosangela Catunda

Sandra Korman Dib

Sergio Yates 
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