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Redes de Inovação

Mensagem do diretor
Redes que geram redes
Como costumo dizer, não acredito em super homens ou super mulheres empreendedores, acredito sim em
um conjunto empreendedor. Acredito num grupo ou equipe de interesse comum como é o Instituto Gênesis.
Uma rede social representativa dos relacionamentos afetivos ou profissionais das pessoas que ali trabalham.
Para que este grupo, no entanto, possa atingir os objetivos requeridos é imprescindível a presença do “ser”
humano nas relações entre as partes, como interface, do eu e tu de Buber1.
Esta rede formada é responsável pelo compartilhamento de ideias entre as pessoas e possui interesses, valores e objetivos comuns que a mantém viva e ativa. Ela é um grupo composto por indivíduos que possuem
identidades semelhantes, sem que nenhum dos seus nós possa ser considerado principal ou central, nem
representante dos demais. Como cita Whitaker2 , não há um “chefe”, o que há é uma vontade coletiva de
realizar determinados objetivos.
Esta estrutura aberta, segundo Castells3 é capaz de se expandir de forma ilimitada, integrando novos nós
desde que eles consigam se comunicar dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos
de comunicação (por exemplo, valores ou objetivos de desempenho).
Imaginem agora, que estas pessoas com os conhecimentos adquiridos, podem sair deste ambiente e se deslocar para outros ambientes e novamente se comunicar, formando novas redes que formam novos grupos, que
geram empreendimentos, que estabelecem alianças, que formam cadeias, que desenvolvem regiões, que aumentam a competitividade dos países, que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas em um mundo
cada vez mais globalizado.
A formação de redes de pessoas, empresas e países com produtos, serviços e conhecimentos complementares, produz sinergia suficiente para a autossustentabilidade. O segredo deste processo está em se somar forças com base num espírito associativista (capital social). Para tanto, precisamos mudar o espírito e os hábitos
de compartilhamento dos indivíduos nas suas relações com as pessoas no trabalho.
Este é o conjunto de pessoas que compõe o Instituto Gênesis, como descrito no livro Interfaces4, com valores
muito bem determinados, comprometimento com o todo e responsabilidade pelos resultados. Uma rede
que se relaciona com outras redes formando sistemas complexos adaptativos que estimulam ambientes de
inovação, baseados na tríade aprendizado, conhecimento e realização.
José Alberto Sampaio Aranha
Diretor do Instituto Gênesis
PUC-Rio
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Impactos das ações do Instituto Gênesis
com base no CERNE
O Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos - CERNE, desenvolvido pelo SEBRAE e pela
ANPROTEC, é uma base de referência que visa promover melhoria expressiva nos resultados das incubadoras brasileiras. O CERNE está estruturado por níveis de maturidade, de forma que as incubadoras possam
implantar os processos mais críticos em primeiro lugar, como é possível observar na figura abaixo.

CERNE 4
CERNE 3
CERNE 2
CERNE 1

Melhoria Contínua
Rede de Parceiros
Incubadora
Empreendimento

Seguindo este modelo de referência o Instituto Gênesis alcançou os seguintes resultados em 2009:

CERNE 1
Sistema de Sensibilização e Prospecção
»» Aproximadamente 2000 pessoas foram orientadas pelo Inove – Carreiras e Negócios, 135 pessoas
foram atendidas individualmente e 8 grupos foram apoiados pelo E-quipu.
Sistema de Seleção
»» Nos dois editais de seleção de empreendimentos realizados, 15 planos de negócios foram entregues, 2
empresas foram incubadas e 1 pré-incubada.
Sistema de Qualificação
»» 719 alunos se matricularam nos cursos de graduação e 54 nos cursos de extensão;
»» A Empresa Júnior contou com 125 membros;
»» 113 membros das empresas incubadas, pré-incubadas, graduadas e satélites foram capacitados na área
de gestão empresarial e licitação pública.
Sistema de Assessoria e Consultoria
»» Os empreendimentos apoiados contam com 4 consultores, nas seguintes áreas: jurídica, estratégia empresarial e marketing.

Sistema de Acompanhamento, Orientação e Avaliação
»» As 46 empresas pré-incubadas, incubadas e graduadas, que divulgaram seus resultados, geraram juntas
um faturamento total de R$ 128,8 milhões e empregaram 1048 profissionais. Esses são alguns dados que
serão trabalhados no Sistema de Acompanhamento de Pequenas Organizações – SAPO.
Sistema de Apoio à Graduação e Projetos Futuros
»» 7 empresas tiveram apoio para graduação.
Sistema de Gerenciamento Básico
»» Os empreendimentos instalados fisicamente no prédio do IG possuem vigilância 24hs, serviços de limpeza e de manutenção de suas instalações;
»» O IG possui um portal web, com intranet para seus funcionários e extranet para suas empresas, onde é
possível disponibilizar informações direcionadas para cada um de seus públicos. Em 2009 o portal obteve
3500 visitas;
»» O IG e suas empresas tiveram 87 aparições na mídia neste ano.

CERNE 2
Sistema de Gestão Estratégica
»» Na gestão dos instrumentos jurídicos com seus parceiros o IG conta com a assessoria da PUC e a assessoria da direção;
»» Na gestão dos instrumentos jurídicos com seus parceiros e clientes, os empreendimentos apoiados contam com um advogado consultor e um funcionário.

CERNE 3
Sistema de Participação no Desenvolvimento Regional Sustentável
»» 4 comunidades e 4 municípios, sendo um no Espírito Santo, foram beneficiados com programas de desenvolvimento de habitats de inovação.
Sistema de Apoio Ampliado aos Empreendimentos
»» 64 empresas aprovadas no PRIME das 166 propostas recebidas;
»» Participação ativa em 12 redes e associações, nacionais e internacionais.
A meta do Instituto Gênesis é publicar o seu Relatório Anual de 2010 totalmente baseado nos indicadores
do CERNE.
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Disseminação da Cultura Empreendedora
Empresa Júnior
Números em 2009
Membros participantes durante o ano:

Projetos fechados:

56

Projetos em andamento:

Clientes:

35

125

40

Centro Empresarial Mourisco, Associação dos Antigos Alunos, Primar Administradora de Bens, ClínicaNeo, EmefarmaRio, Unitrac, Golport, Artemix, Airmarine, Soft Ice, Nutrex, Estalagem de Araras, APGDS,
Toulon, PAX Distribuidora, Efficacia, Loja Novamente, H&S Tecnologia em Alimentos, Botequim Bate-Papo,
Associação Brasileira de Academias – ACAD, Cia de Desenvolvimento do Rio das Pedras, Instituto Millenium, Shopping Tijuca, HRT, Wizard, PEJOR, CBPD, ITBC, Bravo Produções, Smile Odontologia, CIX
Distribuidora, Valor Art, V.R.A, Instituto Cultural São Fernando, Lutero Metalúrgica.
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é um programa
gratuito de orientação a empreendedores,
desenvolvido pelo Instituto Gênesis PUC-Rio em
parceria com o Sebrae, desde março de 2009.
São palestras, consultorias, e uma orientação
de 12 horas mensais. Em 2009 o Inove Carreiras e Negócios já realizou mais de 2000
atendimentos em parceria com a UVA, UERJ e
UFF.

		
é um programa de apoio à
concretização de ideias e iniciativas de grupos
de interesse comum. Desenvolvido pela PUCPeru em 2006, começou a ser implementado
na PUC-Rio em outubro de 2009 de forma
gratuita. Após dois meses da abertura para a
comunidade universitária, o E-quipu conta com
8 grupos e 20 membros ativos, em áreas que
envolvem tecnologia, cultura e responsabilidade
ambiental.

Ensino de Empreendedorismo
Resultados do Ensino na Graduação
2009.1

2009.2

Nº de professores e colaboradores

14

15

Nº de disciplinas

15

14

Nº de turmas

21

24

Nº de alunos de graduação

478

585

Nº de matrículas

593

719
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Eventos em 2009
Julho/2009 - XVII Feira de Ideias e Ações Empreendedoras
Julho/2009 - Evento de Empreendimentos Familiares
Novembro/2009 - Evento de Empreendimentos Familiares
Dezembro/2009 - XVIII Feira de Ideias e Ações Empreendedoras

Resultados do Ensino na Extensão
Cursos de Extensão
2008
Oficina de Plano
de Negócios (OPN)

2009

Oficina de Formação
em Empreendedorismo
para Professores do
Ensino Básico

Oficina de Plano
de Negócios (OPN)

Nº de cursos

2

1

2

Nº de alunos

32

8

28

Cursos in Company

O Workshop de Empreendedorismo e Inovação
é um projeto para criação de ambiente de estímulo à
criatividade e à inovação desenvolvido pelo Instituto Gênesis
em empresas privadas. Em 2009, o workshop com carga
horária de 22 horas, capacitou 26 colaboradores da
gravadora Warner Music Brasil.
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Geração de Empreendimentos

Incubação
Segmentos de atuação das empresas inovadoras apoiadas:
Artesanato

Jóias e Acessórios

Áudio, Vídeo e Mídia Digital

Logística e Geoprocessamento

Automação

Meio ambiente

Design

Moda

Editorial

Serviços Especializados

Educação

Saúde / Estética / Nutrição

Energia e Petróleo

Tecnologia da Informação

Entretenimento

Telecomunicações

Gestão do Conhecimento

Turismo

Engenharia / Arquitetura

Nanotecnologia e Novos Materiais

Processo de seleção

Atendimentos Iniciais

Número de Planos de Negócios
entregues
Número de empresas incubadas
Número de empresas pré-incubadas
* Processo de seleção 2009.2 em andamento

14

2008

2009

99

135

2008

2009

17

15

2008

2009

6*
2

2*
1

Em 2009 as 46 empresas pré-incubadas, incubadas e graduadas,
que divulgaram seus resultados, geraram juntas
um faturamento total de R$ 128,8 milhões e empregaram 1048 profissionais.
Incubadora
Nº de empresas

19

Nº de empresas com processo de incubação
interrompido

4

Nº de empresas graduadas no ano

7

Empresas Incubadas*
Nº de postos de trabalho (incluindo sócios)
Faturamento total aproximado

140
R$ 4.692.000,00

*15 de 19 empresas forneceram os dados

Pré-Incubadora
Nº de empreendimentos

6

Nº de empreendimentos com processo de
pré-incubação interrompido

1

Nº de empreendimentos que passaram para
a fase de incubação

3**

Empresas Pré-Incubadas*
Nº de postos de trabalho (incluindo sócios)
Faturamento total aproximado
* 3 de 7 empresas forneceram os dados

21
R$ 700.750,00
** Participam do processo de seleção 2009.2
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Pós-incubadora
47

Nº de empresas graduadas

Empresas Graduadas*
Nº de postos de trabalho (incluindo sócios)
Faturamento total aproximado

887
R$ 123.415.00,00

* 28 de 47 empresas forneceram os dados

Pulsar
Nº de empresas satélites

O PRIME - Programa da Primeira Empresa
Inovadora, da Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP), tem como objetivo apoiar
o desenvolvimento de empresas nascentes
inovadoras. A Incubadora Gênesis é uma
das 17 agentes financeiras no programa que
de 166 propostas recebidas aprovou 64. As
empresas aprovadas foram denominadas de
empresas satélites pelo IG.
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64

O Instituto Gênesis tornou-se um dos Network
Partners do Programa
Microsoft Sol, criado para favorecer as micro
e pequenas empresas de base tecnológica.
O programa oferece às empresas participantes uma gama completa de benefícios
estratégicos, desde mentoring e capacitação
em estratégia de negócios até o acesso a um
pacote completo de softwares.

Participação das empresas em eventos
2008
Eventos
(seminários, feiras e palestras)*
Total

Nº de
Atividades
18

2009
Nº de
Participantes

Nº de
Atividades

47

15

Nº de
Participantes
75

* Eventos que a Incubadora conseguiu convite ou descontos

Eventos de 2009
9ª Rio Wireless Internacional Conference
Fashion Business
8º Tela Viva Móvel
Oficina de Projetos a ser realizada pela FINEP
Oficina de Marcas
Ciclo de Palestras SEBRAE RJ
Palestra Sobre Licitação
Rio Info 2009
Mobilidade + Negócios
Rodada de Negócios na Incubadora
5º Mobile Strategies Forum
MobileMonday Rio – “Inovações Mobile”
SBGames 2009
Programa de Subvenção Econômica à Inovação
II Fórum de Oportunidades Gênesis – FOG II

Cursos oferecidos pela incubadora
Capacitação

Nº de
Atividades

Nº de
Participantes

Treinamento PRIME

1

88

Gestão de Empresas

1

8

Licitação Pública

1

17

Total

3

113
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Pós-Incubação

Em 2009 o IG fez uma parceria com o
grupo de investidores Personale Investimentos. O objetivo é que as duas instituições
trabalhem em conjunto na prospecção de
empresas e projetos.

As empresas Milestone, QuickMind e EduWeb que nasceram num só ninho, a incubadora da PUC-Rio, foram assessoradas
para a fusão de suas operações. Desta
fusão nasceu a maior empresa do setor no
Brasil, a AFFERO.

Neste ano o IG começou a trabalhar com co-incubação, eventos internacionais e mentorização para empresas abrirem escritórios no exterior. Esta iniciativa surgiu a partir do
momento em que algumas empresas incubadas e graduadas ampliaram sua área de
atuação para o mercado internacional. Alguns exemplos dessas empresas são: 		
»» A empresa graduada Cipher abriu um escritório em Londres, um investimento
total de R$ 5 milhões com capital próprio. Atualmente, a Cipher atende clientes
multinacionais com atividades na Ásia, Europa, América do Sul e Norte.
»» A empresa incubada PV Inova abriu escritório no Rockville Innovation Center,
incubadora tecnológica localizada na área de Washington DC. A finalidade é
comercializar o sistema de automação e monitoramento de frotas pela internet,
TÉLOTrack, nos EUA. A empresa já possui quatro clientes nos estados de Maryland
e Virginia.
»» A Affero já possui uma base em Lisboa, de onde alcançou os mercados de
Angola e Moçambique, e uma subsidiária nos Estados Unidos, atendendo clientes
locais e em outros países, como Canadá, México e Colômbia. A empresa possui
também parceiros em pelo menos 12 países.
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Habitats de Inovação

Programas Desenvolvidos
Niterói – RJ
Apoio a implementação e a estruturação do Núcleo
de Produção Digital/Niterói – RJ (NPD/Niterói-RJ)
realizando:
»» Diagnóstico do setor audiovisual de Niterói
para definir as ações a serem desenvolvidas no
núcleo;
»» Pesquisa para identificar novos canais de
interatividade entre a Prefeitura de Niterói e a
população;
»» Formulação do regimento interno e a conceituação do núcleo;
»» Implantação de uma incubadora de empresas
de audiovisual.
Inauguração do espaço do NPD – Niterói/RJ em
parceria com a Secretaria do Audiovisual do Ministério
da Cultura, Secretaria de Ciência e Tecnologia de
Niterói e o Ministério da Ciência e Tecnologia.

NPD- Niterói

Alunos realizam exercícios de câmera

Alto da Boa Vista
Rio de Janeiro - RJ
Consultorias para elaboração de projetos
estruturação da Cooperativa Vale Encantado.

Caminhada com turistas no Alto da Boa Vista
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e

Rio de Janeiro – RJ
Implantação
do
Núcleo
de
Geração
de
Empreendimentos Criativos em parceria com a
Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro.
»» Conceituação do projeto e das metodologias
aplicadas;
»» Realização da missão Internacional para
Ambientes Criativos. A missão contou com a
presença de representantes do Instituto Gênesis,
Secretaria de Cultura do Estado do Rio de
Janeiro, Rio Filme, Instituto Pereira Passos, FIRJAN,
SEBRAE/RJ, Porto Digital e FUNDARPE. O grupo
visitou uma série de instituições e empresas da
Inglaterra, Escócia e Espanha que estimulam e
apóiam o desenvolvimento de empreendimentos
das Indústrias Criativas.
Trinity Buoy Wharf - Londres - Inglaterra

Maré
Rio de Janeiro - RJ
Realização do Projeto de Tecnologia Social
através da capacitação de moradores em inovação e tecnologias sociais e do mapeamento destas tecnologias na comunidade.
Consultorias de estratégia para o fortalecimento
e sustentabilidade do empreendimento Jornal O
Cidadão.

21

Vitória – ES
Realização do Estudo da Cadeia Produtiva do
Audiovisual do Espírito Santo, projeto promovido pela
Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo –
SECULT e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE/ES.

Grupo da oficina realizada em Vitória

Relatório do estudo da Cadeia

Oficina realizada no Rio de Janeiro
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»» Realização de três oficinas de trabalho no Rio
de Janeiro e no Epírito Santo visando a construção
coletiva do estudo com a participação de 130
pessoas entre consultores, agentes e especialistas
do setor;
»» Pesquisa de campo com cerca de 200
agentes do setor que atuam na Grande Vitória
– representantes de agências de publicidade
e propaganda, produtoras de audiovisual,
produtores
independentes,
exibidores
de
audiovisual, retransmissoras e emissoras de TV e
clientes do setor;
»» Apuração dos números da cadeia como o nível
médio de faturamento (mais de R$ 3.500 milhões
ao ano); e quantitativo das ocupações diretas
(cerca de 2000 pessoas) e indiretas.
»» Criação de cadastro dos agentes primários
e secundários da cadeia produtiva com 820
registros;
»» Geração de proposições para iniciativas
públicas e privadas de fortalecimento do setor
audiovisual capixaba;
»» Publicação de relatório de pesquisa.

Gávea
Rio de Janeiro – RJ
Planejamento do Parque Tecnológico, Cultural e
Socioambiental da PUC-Rio. Parque multigeográfico
que integra a Gávea enquanto ambiente de inovação
por meio da coordenação de atividades entre os
laboratórios de pesquisa, ensino e extensão da
universidade, o Parque da Cidade como Área de
Proteção Ambiental (APA), a comunidade do Parque
da Cidade, os empreendimentos localizados da
região e a sociedade do entorno.
»» Mapeamento e segmentação em base de
dados formais das empresas presentes na região;
»» Conceituação do projeto e das metodologias
aplicadas;
»» Desenvolvimento da governança do parque e
atração de parceiros.

Salgueiro
São Gonçalo - RJ
Apoio ao empreendimento Mulheres do Salgueiro e
ao Centro de Integração e Desenvolvimento Comunitário (CIDC) através da:
»» Realização de obra de adequação do espaço
visando a ampliação das ações do centro e a implementação do curtume de tilápia;
»» Implementação do curtume de pele de tilápia
no empreendimento Mulheres do Salgueiro;
»» Capacitação para a elaboração e captação de
projetos visando a sustentabilidades do CIDC.
Produtos de couro de Tilápia

23

Belford Roxo - RJ
Planejamento do Parque de Inovação de Serviços
para as Pessoas no âmbito da Red de Parques
de Innovación para servicios para las personas,
coordenada pela Universidad La Salle de Madrid.
O Parque de Inovação de Serviços para as Pessoas
em Belford Roxo tem por objetivo, no modelo da
Triple Helix, apoiar a inovação, a transferência de
conhecimento e tecnologia e a criação de empresas
focadas no desenvolvimento de produtos e serviços
para a base da pirâmide.

Vila Parque da Cidade
Rio de Janeiro – RJ
Assinatura do convênio com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) para a realização de um
projeto com foco em capacitação, geração de empreendimentos sociais produtivos e articulação comunitária na Vila Parque da Cidade, localizada no
entorno da universidade.

Parcerias estabelecidas com:
»» A empresa Estúdio Criatura que implementou um
projeto junto ao jornal comunitário O Cidadão trabalhando
a parte de gestão do jornal e sustentabilidade.
»» A empresa Ninui com o objetivo de melhorar a
comercialização dos empreendimentos sociais apoiados.
»» A ONG Onda Solidária que realizou uma capacitação
em Comércio Justo no Centro de Integração e Desenvolvimento
Comunitário (CIDC), em São Gonçalo.
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Gestão do Instituto Gênesis

Relações Internacionais
Visitas internacionais recebidas
»» 13 visitas recebidas
»» Total de 81 pessoas

Países visitantes:

África do Sul
2 pessoas

França
6 pessoas

Angola

Argentina

Equador

Índia

Singapura

Uruguai

Estados Unidos

4 pessoas

1 pessoa

10 pessoas

3 pessoas

1 pessoa

6 pessoas

47 pessoas

Espanha
1 pessoa

Parcerias com órgãos internacionais

Banco Mundial
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Banco Interamericano de Desenvolvimento

Estágios Internacionais realizados no IG

Instituição

País

Uruguai

Chile

França

Colômbia

Estados Unidos

Tempo
de Estágio

1 semana

1 semana

3 meses

3 meses

10 dias

Número
de alunos

1 aluno*

1 aluno*

1 aluno

1 aluno

7 alunos

* Estágio realizado através do Programa de Pasantías RedLAC/RELAPI (infoDev/Anprotec)

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
Junho/2009 - A empresa incubada PV Inova foi uma das vencedoras do Global Innovators Contest 2009. A
PV Inova e as outras 10 empresas selecionadas pelo Infodev fizeram parte de um painel no 3º Infodev Fórum
Global de Inovação e Empreendedorismo realizado em Florianópolis.
Outubro/2009 – A empresa incubada BITIX foi selecionada e participou do Networking Activities and Working
Session do High Growth working group in Miami.
Outubro/2009 - Participação no 3º Infodev Fórum Global de Inovação e Empreendedorismo, Florianópolis
- SC.
Global Working Group on YOUTH – InfoDev, Banco Mundial
Red de Universidades Lationoamericanas de Parques de Innovación al Servicio de las Personas
Junho/2009 - Participação no Curso de Formación sobre Puesta en Marcha Red de Parques de Innovación
de Servicios para las Personas e no Curso de Formación de Directores de Parques de Innovación, Madrid,
Espanha.
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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
Outubro/2009 - Participação no XIX Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas,
Florianópolis - SC.
Setembro/2009 - Participação na Missão Técnica SEBRAE e ANPROTEC - Small Business Developments Centers (SBDC) - 29th Annual Conference, Orlando, Flórida.
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
Maio/2009 – Participação no 11º Encontro da REINC - Hotel Flórida, Rio de Janeiro - RJ.

Comunicação e Informação
Aparições na Mídia

28

Publicações PUC
(PUC Urgente, Jornal da
PUC, TV e Rádio PUC)

Mídia Externa
(jornal, revista,rádio,
TV e site)

Total

Instituto Gênesis

20

36

56

Empresas

4

27

31

IG + Empresas

24

63

87

Participação em Palestras e Eventos
Janeiro/2009 – José Alberto S. Aranha
Palestra Inovação e Emprendedorismo - 24ª Semana de Administração da PUC-Rio – Rio de Janeiro – RJ.
Março/2009 – José Alberto S. Aranha
Palestra do Conhecimento ao Mercado - Transferência de Tecnologia e Inovação - Semana da Engenharia
2009 – UFES – Vitória – ES.
Maio/2009 – Julia Zardo
Novos Negócios Musicais - 2º. Ciclo de Palestras e Debates da Rede Rio Música na Universidade Veiga de
Almeida – Rio de Janeiro – RJ.
Julho/2009 – Julia Zardo
Oficina de Trabalho com a Equipe do Barcelona Activa - Anprotec - Brasília – DF.
Agosto/2009 – José Alberto S. Aranha
Palestra “Possibilidade de Empreender Sistemas de Acompanhamento utilizando a TI” - XII Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha (SPOLM) - Rio de Janeiro – RJ.
Agosto/2009 – José Alberto S. Aranha
Palestra na 159ª reunião do Conselho Gestor do Movimento Petrópolis - Tecnópolis - IV Reunião preparatória
para o Planejamento Estratégico – Petrópolis – RJ.
Setembro/2009 – José Alberto S. Aranha
Palestra sobre Empreendedorismo - Seminário Novos Horizontes e Rede Mirim de Tecnologias Empreendedoras do SESI – Porto Alegre – RS.
Setembro/2009 – José Alberto S. Aranha
Conferencista do Painel “Valores da Cultura Empreendedora” - IV ENCAD (Encontro de Administradores do
Rio de Janeiro) – Rio de Janeiro – RJ.
Outubro/2009 – José Alberto S. Aranha
Mesa Redonda TV FIRJAN dia 27/10 - tema da Série Cidadania: Educação e Trabalho - “Eu, o empreendedor”
– Rio de Janeiro – RJ.
Outubro/2009 – José Alberto S. Aranha
Mesa Redonda “Políticas de Apoio à Inovação e ao Empreendedorismo” - Workshop Gestão Avançada de
Incubadoras - TecVitória – Vitória – ES.
Outubro/2009 – Lygia A. M. Magacho
Palestra Planejamento e Viabilidade para as Ligas da UERJ – Encontro de Ligas da UERJ - Rio de Janeiro –
RJ.
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Novembro/2009 – José Alberto S. Aranha
Palestra “O Futuro da Inovação” – TECNOPUC – PUCRS – Porto Alegre – RS.
Novembro/2009 – José Alberto S. Aranha
Palestra para os alunos do Curso de Pós-Graduação em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Santa Casa
– Rio de Janeiro – RJ.
Novembro/2009 – José Alberto S. Aranha
Palestra Empreendedorismo e Inovação para ligas da Medicina da UERJ – Rio de Janeiro – RJ.

Publicações 2009
ARANHA, José Alberto S. . InterFaces: a chave para compreender as pessoas e suas relações em um ambiente
de inovação. São Paulo: Saraiva, 2009.
ARANHA, José Alberto S.. The Future Of Innovation Is The Approximation Between Knowledge Generation
And The Market. In: STAMM, Bettina von; TRIFILOVA, Anna. (Org.). The Future of Innovation. Surrey: Gower
Publishing, 2009.
MAGACHO, Lygia A. M.; AMARAL, Marcelo; LIMA, Marcos. Uma proposta de Avaliação de maturidade em
Parques Científicos, Tecnológicos e de Inovação. 3º. Infodev Fórum Global de Inovação e Empreendedorismo
e XIX Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas. Florianópolis, Santa Catarina,
outubro de 2009.
MAGACHO, Lygia A. M.; VILLELA, Taís N.. Abordagem histórica do Sistema Nacional de Inovação e o
papel das incubadoras de empresas na interação entre agentes deste sistema. 3º. Infodev Fórum Global de
Inovação e Empreendedorismo e XIX Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas.
Florianópolis, Santa Catarina, outubro de 2009.
MIRANDA, Paulo C. de; ARANHA, José Alberto S.; ZARDO, Julia . Creativity: people, environment and culture,
the key elements in its understanding and interpretation. Science & Public Policy (Print), v. 36, p. 523-535,
2009.
ZARDO, Julia (Org.). Estudo da cadeia produtiva do audiovisual do Estado do Espírito Santo/ Instituto Gênesis
da PUC-Rio, Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo ES e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas. - Vitória: INSTITUTO GÊNESIS DA PUC-RIO & SECULT/ES & SEBRAE/ES, 2009. 243p.
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Empreendimentos

Editorial
Outras Letras
Oferece alternativas para publicações institucionais.		
www.outrasletras.com.br

SOL UÇ ÕE S E DI TO R IAIS

Publit Soluções Editoriais
Especializada em soluções de publicações de pequenos volumes a grandes
tiragens.
al
el Virtu
p
a
www.publit.com.br
P
a
ntig

A

O Cidadão
Jornal comunitário idealizado e gerenciado por jovens moradores da
Maré, que possui como missão a construção da cidadania crítica.
ocidadaonline.blogspot.com

Engenharia/Arquitetura

I–DUTTO

I-Dutto
Desenvolve soluções em localização e identificação de tubulações enterradas ou embutidas.
www.idutto.com.br

MZero
Desenvolve empreendimentos imobiliários sustentáveis.
www.mzero.com.br
Vixplan Engenharia
Prestação de serviço de compatibilização entre plantas de engenharia e
arquitetura.
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Energia e Petróleo
Pipeway
Desenvolve equipamentos de tecnologia e presta serviços na área de
inspeção e integridade de dutos.
www.pipeway.com
Choice
Soluções de Inteligência em energia.
www.choice.com.br
Minds at Work
Soluções de missão crítica através de aplicação de tecnologias de ponta
de engenharia de software.
www.mindsatwork.com.br

PRIMA 7S
Integridade

Estrutural

PRIMA 7S
Integridade

Gavea Sensors
Desenvolve soluções inovadoras de medição utilizando sensores a fibra
óptica.
tech
sa Lupa
www.gaveasensors.com.br
Empre

Estrutural

Prima 7s
Soluções nas áreas de análise de resultados de inspeções, avaliações de
risco e integridade estrutural.
www.prima7s.com
Posto In
Desenvolve soluções inovadoras para o mercado de revenda de combustível nas grandes cidades.
Fontes Renováveis
Elabora biodiesel utilizando matérias-primas de descarte.
WSN
Empresa de equipamentos de perfuração.
www.wsn-monitoring.com.br
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ICSS
A empresa atua no mercado de completação inteligente de poços de
petróleo e gás.
www.icss.com.br
Zaruc
Sistema de leitura automática para medidores de kWh.
Uzeda Engenharia e Segurança
Desenvolve software de compliance para gestão de segurança em eletricidade.
www.uzeda.eng.br
Invision
Serviços de processamento e análise de dados sísmicos para exploração e
desenvolvimento de reservatório de petróleo e gás.
www.invisiongeo.com.br
Triservice Industrial
Desenvolve soluções e cursos de simulação para instalações elétricas e de
automação industrial e predial.

Logística e Geoprocessamento
Zap Logística
Desenvolve soluções logísticas inovadoras.
www.zaplogistica.com.br
Globaltrac
Especializada em soluções de localização móvel, foi adquirida pela empresa holandesa CarrierWeb em 2005.
web
Carrier
a
s
e
r
p
Em
Lifeware
Empresa de telemetria precisa de frota.
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Inovagis
Desenvolve ferramentas para planejamento logístico e operacional da
colheita da cana-de-açúcar.

Telecomunicações
Compera nTime
Oferece aos clientes, operadoras e empresas, uma oferta completa de
serviços móveis.
www.comperantime.com
M4U
Empresa de integração de soluções baseadas em dispositivos móveis.
www.m4u.com.br
Bitix
Empresa especialista em desenvolvimento de software para iPhone.
www.bitix.com.br
Wage Mobile
Projeta, desenvolve e administra sistemas móveis interativos.
www.wagemobile.com.br
Silicon Strategy
Soluções em gerência e automação de redes de dados.
www.siliconstrategy.com.br
da 2009
Gradua
PV Inova
Desenvolve soluções inovadoras para o transporte coletivo.
www.pvinova.com.br
da 2009
Gradua
UraBrasil
Plataforma integrada e modularizada de URA Digital, Discador e Gerenciador de Campanha por Torpedo SMS.
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Tecnologia da Informação
Nigraph
Desenvolve soluções interativas e multimídia, com animações 3D.
www.nigraph.com.br
Cipher
Empresa especializada em Segurança da Informação.
www.ciphersec.com.br
Ideais
Desenvolve e integra aplicações web corporativas como intranets, extranets e portais.
www.ideais.com.br
Weavers
Oferece soluções de conectividade (internetworking).
www.weavers.com.br
Made
Desenvolve soluções sob medida para web, com alto padrão de tecnologia e design.
www.made.com.br / www.getmade.com.br
Fábrica Digital
Desenvolve softwares e serviços para a área de gestão de conteúdo para
web.
www.fabricadigital.com.br
Programare
Desenvolve linha de geradores automáticos de software.
www.programare.com.br
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Lumis
Especializada em criar software para portais web voltado a distribuir informações.
www.lumis.com.br
Nit Soluções 2.0
Empresa de soluções, simples, intuitivas e eficientes em tecnologia e design.
e
Consol
www.nitsolucoes.com.br
Antiga
Lumina Corporate Solutions
Oferece serviços de consultoria, transferência de tecnologia e de implementação de soluções.
www.luminacorp.com
Superwaba
Possui uma plataforma para o desenvolvimento de aplicações para o mercado de soluções móveis.
www.superwaba.com.br
K2 Sistemas
Fornece soluções que direcionem a inovação dos processos operacionais
e administrativos.
www.k2sistemas.com.br
PrimeUp
Empresa de consultoria em Engenharia de Software.
www.primeup.com.br
da 2009
Gradua
Eximios
A empresa oferece sistemas na modalidade offshore outsourcing para o
mercado de TI da Noruega.
www.eximios.com
Global B2C
Oferece serviços de venda pela modalidade B2C a fábricas e distribuidores de pequeno e médio porte.
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CLK63
Sistema para emissão e gerenciamento de certificados digitais de atributo
aderentes ao padrão X.509 (RFC 3280, do IETF).
Seo Master
Empresa especializada em otimização de sites (SEO).
www.seomaster.com.br

Nanotecnologia e Novos Materiais
Nanogavea
Empresa de desenvolvimento e produção de nanomateriais, baseados
em TiO2.
www.nanogavea.com.br

Design
Estúdio Criatura
Especializada na criação de projetos de comunicação e design.
www.estudiocriatura.com.br
Sócio Design
Uni o design à ação social, gerando soluções e produtos criativos para
seus clientes.
www.sociodesign.com.br
Bambutec
Empresa especializada na construção de arquiteturas de bambu para
eventos.
www.bambutec.com.br
ambu
Caus B
Antiga
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ABC – Agência Bambu do Conhecimento
Empresa de consultoria e execução de planejamento, cursos/palestras
com foco no uso do bambu.
Prata
www.agenciabambu.com.br
Troféu
9

0

rasil 20

IDEA B

Trade Mix
Empresa de design pragmático aliado à técnologia industrial.
www.trademix.com.br
Clever Pack
A empresa desenvolve embalagens plásticas inovadoras e sustentáveis.
www.cleverpack.com.br
Netlogos
Oferece serviços de identidade visual através da internet para pequenas
empresas com inovação de processos.
www.netlogos.com.br

Áudio, Vídeo e Mídia Digital
Arte Eletrônica
Consultoria em música e tecnologias convergentes de áudio e vídeo.
www.arteeletronica.com.br
Marília Brandão
A empresa atua na área de fotografia escolar e oferece fotografias de turma, individual e de eventos.
www.mariliabrandao.com.br
Cinema Nosso
Busca levar para sua escola as diversas formas de expressão do audiovisual.
www.cinemanosso.org.br
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Bolacha Entretenimento
Empresa de financiamento cultural que gerencia a captação de recursos,
produção, lançamento e exploração comercial de uma obra musical.
BPM 2009 Soluções Musicais
Especialista em prover soluções que levem a música (ou a sonoridade)
para o ambiente do consumo.
Cinedica
Empreendimento online direcionado aos amantes de cinema, desenvolvido com base na collective intelligence.
www.cinedica.com.br
AMJ Empreendimentos
Atua na criação de um mecanismo de fomento pulverizado via web para
projetos culturais.
Criapixel
Desenvolve e implanta aplicações multimídia.
Semente da Música Brasileira
A empresa fomenta a geração de conteúdo musical (áudio e vídeo).
www.sementedamusicabrasileira.com.br
Guiza Produções
Empresa de produção audiovisual para mídias convergentes.
PHOTON 3D
Empresa especialista no desenvolvimento técnico e artístico de imagens e
filmes 3D.
hgodoy.sites.uol.com.br/photon3d.htm
Peta5
Desenvolve aplicações interativas e soluções que agregam valor à plataforma de TV digital.
www.peta5.com.br
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WDL Sistemas Eletromecânicos
Desenvolve sistema de displays e cartazes eletrônicos integrado ao sistema
gerencial da loja-cliente através de comunicação de dados pela rede elétrica (PLC).
www.wdl.com.br
Place to ask
Plataforma online de interação monetizada entre clientes e especialistas
em temas específicos através de chat, voz/áudio/vídeo e e-mail.
www.placetoask.com

Meio Ambiente
PCON– Soluções Ambientais
Consultoria na área ambiental.
www.greentestepcon.com.br

Ativa Tecnologia e Desenvolvimento
Atua na área de Petróleo & Gás e Meio Ambiente, com soluções inovadoras em robótica e tecnologias.
da 2009
www.ativatec.com.br
Gradua

Alis Soluções em Engenharia
Empresa especialista em monitoramento ambiental, redes de sensores e
soluções inovadoras.
www.alistecnologia.com.br
Ambiem
A empresa desenvolve soluções para o saneamento ambiental, principalmente dos recursos hídricos.
www.em-la.com
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Ambio
Empresa de finanças ambientais que atua em todo ciclo do projeto de
crédito de carbono.
www.ambiosa.com.br
Ambtec
Empresa presta consultoria e desenvolve de software para a promoção da
sustentabilidade corporativa.
www.ambtecsol.com.br

Jóias e Acessórios
Espaço Rita Santos
Empresa de serviços com foco em locação de estações de trabalho, consultoria e treinamento.
www.espacoritasantos.com.br
Zóia
Empresa de acessórios pessoais que alia processos artesanais ao design
criando produtos diferenciados.
www.zoia.com.br
Izabel Andrade – Jewellery Design
Desenvolve jóias utilizando ouro, prata e pedras preciosas.
www.belandraderamos.com
Etc.
Marca de bijuterias que desenvolve peças para lojistas de todo o Brasil.
www.etc-rio.com.br
da 2009
Gradua
LauraK
Empresa de criação, design, fabricação e comercialização de jóias em
Prata de Lei.
www.atelierlaurak.com
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Ana Berredo Jóias
Fabricação de jóias através da técnica de moldes reciclados.
www.anaberredo.com
Elle Cinq
Empresa que desenvolve jóias customizadas e projetos personalizados.
www.ellecinq.com.br
Olendzki Design
Empresa desenvolvedora de novas tecnologias para a área joalheira.
www.olendzki.com.br

Moda
Santa Bárbara
Desenvolve uma moda artesanal, customizada, urbana e atual para a
mulher contemporânea.
www.santasbrasil.com.br

Mulheres do Salgueiro
Empreendimento de moda que tem como diferencial peças que retratam
a identidade local estilizadas com couro de tilápia.
www.centrocidc.blogspot.com
Instituto Rio Moda
Empresa produz uma educação em moda a demandas expressas pelo
mercado.
www.institutoriomoda.com.br
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Automação
Digitok
Especializada na elaboração, desenvolvimento e implantação de sistemas
de auto-atendimento.
www.digitok.com.br
Future House Automação e Segurança
Elabora soluções personalizadas em automação e segurança, criando
ambientes inteligentes.
www.futurehouse.com.br
Luka Machine
Desenvolve solução para controle remoto dos post-mix que são equipamentos dispensadores de bebidas.

Entretenimento
Overmind
Presta serviços de desenvolvimento de games para as principais plataformas.
www.overmindgames.com

Mingau Digital
Comunidade virtual de educação, lazer e cultura para crianças de Língua
Portuguesa no mundo.
www.mingauproducoes.com.br
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Mykonus
Empresa de jogos que serve como complemento lúdico para a exposição
de personagens em quadrinho.
Evenka do Brasil
Plataforma online de gerenciamento e promoção de eventos e de venda
de conteúdo relacionado.
Newronio
Desenvolve equipamento de malabarismo com iluminação própria programável.
www.newronio.net
Lucid Dreaming
Estúdio multimídia, focado no desenvolvimento de games e animações.
www.luciddreaming.com.br

Educação
Eduweb
Atua em projetos nas áreas da e-education e e-learning.
www.eduweb.com.br

ro

sa Affe
Empre

Passo-a-Passo
A empresa tem como foco a simulação em tempo real de equipamentos,
sistemas e processos.
www.passo-a-passo.com
MHW
Especializada no segmento de Web Based Training. A MHW é uma emx
presa do grupo Xerox.
sa Xero

Empre

ID - Projetos Educacionais
Desenvolve materiais didáticos, cursos à distância e forma profissionais
para ensino online e presencial.
www.idprojetoseducacionais.com.br
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E-Create
Oferece soluções integradas em e-learning.
www.e-create.com.br

da 2009

Gradua

Zeltzer
Oferece ferramentas para desenvolvimento do comportamento
empreendedor.
da 2009
www.zeltzer.com.br
Gradua
MB Carreiras
Desenvolve soluções tecnológicas inovadoras para identificação e
desenvolvimento de talentos.
Ezlearn Educacional
Empresa de ensino de idiomas à distância.
www.ezlearn.com.br

Turismo
Cooperativa Vale Encantado
Empreendimento de eco-turismo social que ensina a história das comunidades aos turistas através da caminhada na mata do Morro da Taquara.
www.vale-encantado.org
CyCity
Empresa que oferece um sistema online de apresentação de cidades com
recursos de passeios virtuais.
www.cycity.com
Revenue Management
Empresa especializada em soluções inovadoras e estratégicas para a indústria do turismo.
www.revenuemanager.com.br
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Superar Consultoria
Especializada em gestão emocional, oferece soluções para aprimorar habilidades de relacionamento interpessoal.
www.superar.esp.br

Serviços Especializados
Lins e Silva e Santoro Almeida
Escritório de advocacia virtual, incorporada ao escritório Paulo Lins e Silva
Advogados.

Metrológica
Empresa especializada na implementação e manutenção de sistemas de
gestão de qualidade e metrologia.
ABRASDI
Empresa voltada para a reciclagem de diamantes e produção de ferramentas diamantadas.
Ocroma
Gestora independente de fundo de fundos de private equity e venture
capital.
www.ocroma.com
Parceria Social
Empresa de consultoria que desenvolve e fortalece projetos de comércio
justo.
www.parceriasocial.com.br
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Gestão do Conhecimento
Cortex Intelligence
Especializada em ganhos de performance por meio do tratamento
inteligente das informações.
www.cortex-intelligence.com
Milestone
Desenvolve produtos tecnológicos e soluções para Gestão de Conhecimento
e Gestão por Competências.
ffero
www.milestone-ti.com.br
presa A

Em

I-Hunter
Oferece soluções com foco no segmento de RH.
www.e-hunter.com.br

rofit

P
Antiga

Dínamo Data Management
Soluções tecnológicas de data quality para todas as etapas do marketing
de relacionamento.
www.dinamodm.com.br
Decision Support
Especializada no tratamento do risco e na capacitação para o tratamento
do risco.
www.decisionsupport.com.br
RF Pesquisa
Empresa que atua no mercado de pesquisas qualitativas e quantitativas.
www.rfpesquisa-puc-rio.com.br

SmartDecision
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SmartDecision
Desenvolve soluções de sistemas de apoio à decisão.
www.smartdecision.com.br

Intelie
Oferece ao mercado um serviço completo de monitoramento e suporte à
decisão em TI.
www.inlelie.com.br

Agência Central de Inteligência Competitiva
Empresa especializada na área de inteligência competitiva.

Saúde/ Estética/Nutrição
BBágua
Empresa de Biossegurança da água e do ar para o setor odonto e médicohospitalar.
www.bbagua.xpg.com.br

Bionix
Empresa especializada na criação de um monitor multiparametrico pequeno para medição de biosinais.
www.bionix.com.br
Pró-Laudo
Empresa de telerradiologia que oferece a elaboração de laudos para clínicas e hospitais.
www.pro-laudo.com.br
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Tenda Arteterapia
Desenvolve a criatividade como fator determinante para aproveitamento
das qualidades de cada indivíduo.
www.tendaarteterapia.com.br
Magia da Mata
Desenvolve produtos para a saúde e bem estar humanos com utilização
de óleos essenciais de plantas.
A21
Desenvolve produtos orgânicos e sustentáveis
Saúde10
Representa pequenas clínicas médicas que prestam consultas a preços
populares.
B & M Tecnologia e Engenharia
Empresa desenvolvedora de esteiras ergométricas interativas.
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Equipe Gênesis:
Adriana Gray
Alfredo Laufer
Aline Flor Sacramento
Ana Carolina Albuquerque
Camila Barreto
Carla Francisca Bottino Antonaccio
Carolina Dias
Catia Araújo Jourdan
César Salim
Cláudio Nassajon
Daniel Novais Pires Ferreira
Daniele Jourdan
Danielle Pascoa
Deborah Montechiare Delgado
Edoardo Sigaud Gonzales
Erica Bordinhão Lewis
Fernanda Palhares
Flávio da Silva Mendonça
Francis Berenger
Frederico de Oliveira de Araujo
Gilmar Ribeiro da Silva
Guilherme Caetano Eler
Helene Salim
João Marcos Campos Rampini
João Henrique Carvalho Larisch
Jorge Ferreira
José Alberto Sampaio Aranha

José Antonio Pimenta-Bueno
Julia Bloomfield Gama Zardo
Julia Dâmaso
Juliana Matos
Leandro Borges
Leonardo Lima de Souza
Leonardo Rangel
Lidiane Duarte Oliveira
Lívia Thurler Tedeschi
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