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Mensagem do Diretor

José Alberto Sampaio Aranha
Em busca da nova economia
Muito já se falou que uma organização
é um organismo vivo e em constante
mutação, e sua sobrevivência e sustentabilidade dependem de sua adaptação
constante no fornecimento de produtos
e serviços. Esta adaptação, no entanto,
torna a organização vulnerável na sua
eficiência, podendo diminuir a rentabilidade dos sócios. Em contrapartida, porém, esta ação pode garantir maior longevidade. É a eterna dúvida na tomada
de decisão entre o curto e longo prazo.
Ao tentar se adequar demasiadamente
às variações do mercado, no entanto,
ela pode tomar novos rumos. Por isso, as
organizações devem periodicamente se
perguntar “qual é o meu negócio” e se
os seus produtos e serviços “ainda são
significantes e necessários”.
Esta foi a experiência do Instituto Gênesis no ano de 2011. Nosso negócio é o de
preparar empreendedores, empreendimentos e ambientes de inovação, portanto, nossos indicadores devem estar
sempre ligados à sustentabilidade (financeira, social e ambiental) destes objetivos e a qualidade e impacto dos seus
resultados.
As iniciativas em se trabalhar com novos
setores como o da economia criativa e
dos projetos sociais pós retomada dos
territórios nas comunidades é apaixo-

nante e traz grande retorno social e de
desenvolvimento local, e devemos sempre lembrar que nosso foco está na preparação de empresas e de empreendedores.
Perceber o ambiente e suas mudanças,
se desapegar daquilo que não é foco, estar preparado para mudar e recomeçar
são algumas das variáveis para sobreviver. Devemos lembrar que o primeiro
objetivo das organizações não é o de
ganhar dinheiro, mas o de permanecer e
de se manter líder em seu nicho de mercado.
Como identificar os potenciais empreendedores? Como ajudá-los a crescer?
Como apoiar a formação de redes?
Como conseguir retorno financeiro destes empreendedores e destes empreendimentos? Qual deve ser nosso foco para
atingir os resultados esperados em 2012?
Grande investimento na disseminação
da cultura empreendedora, estímulo à
formação de redes sociais de inovação
com empreendedores “gênesis”, apoio à
pesquisa e geração de conhecimento em
inovação e empreendedorismo, acompanhamento e apoio aos empreendimentos
e sua relação com investidores e apoio
na organização de ambientes de inovação (clusters e parques).

Eng. José Alberto Sampaio
Aranha
Diretor do Instituto Gênesis
PUC-Rio
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Sumário dos Resultados do Instituto Gênesis em 2011
O Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos - CERNE, desenvolvido pelo
SEBRAE e pela ANPROTEC, é um modelo que visa promover melhoria expressiva nos
resultados das incubadoras brasileiras. O CERNE está estruturado em 4 níveis crescentes
de maturidade, e cada nível contém um conjunto de “processos-chave”.
O Instituto Gênesis organizou o Relatório Anual de 2011 de acordo com os “processoschave” estabelecidos pelo CERNE, e abaixo apresentamos o sumário dos resultados:
Sistema de Sensibilização e Prospecção
•

Aproximadamente 470 pessoas participaram do Inove – Carreiras e Negócios, 665
foram atendidas e 370 orientadas pelo Opte (Orientação Profissional para o Trabalho e
Empreendedorismo).

Sistema de Seleção
•

Nos três editais de seleção de empreendimentos realizados pela Incubadora, 10 planos de
negócios foram entregues, 2 empresas foram incubadas e 2 pré-incubadas.

Sistema de Planejamento
•

85h de consultoria foram prestadas para os empreendimentos participantes dos editais de seleção
da Incubadora.

Sistema de Qualificação
•

1273 alunos se matricularam nos cursos de graduação e 79 nos cursos de extensão.

•

68 membros fizeram parte da Empresa Júnior ao longo deste ano.

Sistema de Assessoria e Consultoria
•

As empresas incubadas e pré-incubadas receberam 429h de assessoria e consultoria, nas áreas
financeira, mercado e gestão.

Sistema de Acompanhamento, Orientação e Avaliação e Sistema de Apoio ampliado aos
Empreendimentos
•

Em 2011, 55 das 74 empresas pré-incubadas, incubadas e graduadas, que divulgaram seus
resultados, geraram juntas um faturamento total de aproximadamente R$ 209 milhões e
empregaram 1528 profissionais.

•

Em dois anos de projeto, a taxa de sucesso das empresas PRIME é de 90%.

•

4 empresas pré-incubadas virtualmente foram apoiadas.

•

Dos 131 planos de negócios submetidos, 21 foram aprovados para fazer parte do Rio Criativo –
Incubadoras de Empreendimentos da Economia Criativa do Estado Rio de Janeiro.

Sistema de Gerenciamento Básico
•

O Instituto Gênesis e suas empresas tiveram 67 aparições na mídia neste ano.

•

Participação em 12 redes e associações nacionais e internacionais.

•

96 visitantes internacionais conheceram o Instituto Gênesis e suas empresas.

Sistema de Geração de Ideias
•

Realização de 5 eventos.

•

Assinatura de dois convênios de cooperação técnica no início de 2011, com a empresa graduada
M4U e com a MOBI-CARE e a Oi.

•

Realização de 3 projetos com as seguintes entidades financiadoras: FINEP, SEBRAE e FAPERJ.

Sistema de Participação no Desenvolvimento Regional Sustentável
•
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4 localidades foram beneficiadas com programas de desenvolvimento de habitats de inovação.
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Sistemas do CERNE
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Sistema de Sensibilização
e Prospecção
OPTE [Orientação Profissional para o Trabalho e Empreendedorismo]
O sistema de sensibilização da comunidade
em empreendedorismo e de prospecção de
novos empreendimentos do Instituto Gênesis é realizado pelo Opte (Orientação Profissional para o Trabalho e Empreendedoris-

mo). O Opte é responsável por atender ao
público inicial e por segmentar e direcionar
o mesmo para o mecanismo oferecido pelo
Instituto Gênesis mais adequado ao seu perfil.

Figura desenvolvida por
Fabrício DaCosta

Resultados do OPTE
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Inove Carreiras & Negócios
Programa de sensibilização de cultura
empreendedora desenvolvido pelo Instituto
Gênesis da PUC-Rio, em parceria com o SEBRAE, UERJ, UFF e UVA. Visa aumentar o
acesso ao conhecimento para a montagem
ou desenvolvimento de novos negócios. O
programa, inteiramente gratuito e destinado

ao público em geral, consiste em uma palestra de ambientação com duração de 1h e de
orientações de 12h, divididas em três módulos, que englobam conhecimentos de Atitude Empreendedora, Mercado & Inovação e
Plano de Negócios. Os participantes recebem, ainda, consultoria individual.

Resultados do Inove
Carreiras & Negócios

Sistema de Seleção
O Instituto Gênesis da PUC-Rio lançou em
2011 três editais para seleção de novos empreendimentos. O processo de seleção é
composto por duas fases: na primeira é realizada uma pré-seleção feita com base na ficha de inscrição entregue pelos candidatos,
uma apresentação e uma entrevista e, posteriormente, uma orientação para a elaboração

do Plano de Negócios com os selecionados;
a segunda fase é dividida na análise do perfil empreendedor dos sócios e na análise do
plano de negócios nos aspectos financeiro,
mercadológico e técnico, considerando ainda uma apresentação para banca de seleção
formada por instituições parceiras.

1ª Fase - Candidatos
Pré-Incubação | Incubação

2ª Fase
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Incubação / Pré Incubação

Resultados do
Processo de Seleção

* Edital 2011.3 de seleção de empreendimentos em andamento

Sistema de Planejamento
O Instituto Gênesis, através da Incubadora,
possibilita o desenvolvimento planejado dos
seus empreendimentos por meio de consul-

Consultorias
Oferecidas em 2011
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torias periódicas que são oferecidas desde
o processo de seleção até a graduação das
empresas.

Sistema de Qualificação
Ensino na
Graduação

Ensino na
Extensão

Empresa Júnior
Números 2011
Nº de membros atuais

29

Nº de membros em 2011

39

Nº total de membros

68

Projetos fechados		

66

Projetos em andamento

21

Satisfação		

92%

Preço médio

R$ 7.200

Prazo médio

44 dias úteis
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Clientes em 2011
Alexandre Nascimento
AMAER
CCA
Carolina Almeida Fruttine
Centro de Excelência
em EPC
Cia de Desenvolvimento
Rio das Pedras
Clínica Otorrino Barra
Climbtec
Correa Meyer & Felcman
CiX Distribuidora
DBI Empreendimentos
Dermo Barra

Departamento de Letras
Dr. Marcos César
EasyAula
Eduardo Serrado
Estúdio Momento
Escola DEGRAU
Fabiana Bentes
Flexprin
Hospital São Vicente
de Paula
Itanhangá Fitness
Impermear
Infoglobo
Instituto Moreira Salles

Jade Flaksman e
Anna Luiza Bokel
José Marcus Godoy
Judith Felcman
LABIO
LCPB
Lorena Sender
Luiz Henrique
Luiz Roberto Boaventura
Marcelo Ferreira
Maxkey Participações
MB Carreiras
Myth
OEstúdio

Partido Novo
Pedro Alberto de
Orléans e Bragança
Premium Idiomas
Precisão
PraObra
Administradora
Raimundo Lima
Retrofit
Rudá Orgânicos
Sensi
Souza Cruz
XMTA
1º Escola de Negócios

Evolução do Faturamento

Sistema de Assessoria
e Consultoria
Consultorias Oferecidas
para Empresas Incubadas
e Pré-Incubadas

Projeto PUCPAR
O Instituto Gênesis iniciou o desenvolvimento do Projeto PUCPAR no quarto trimestre
de 2011, em conjunto com a Assessoria Jurídica da Reitoria da PUC-Rio e com o apoio
do Escritório Trindade Advogados Associados. O principal objetivo do Projeto PUCPAR
é a preparação dos empreendimentos incubados para atuar no mercado de capitais,
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auxiliando na captação de investidores e desenvolvendo cada vez mais seus negócios.
A participação da PUC-Rio nos empreendimentos incubados está se desenvolvendo no
sentido de reinvestir em pesquisa e no processo de preparação de empreendimentos
do Instituto Gênesis.

Sistema de Acompanhamento,
Orientação e Avaliação
Sistema de Apoio Ampliado
aos Empreendimentos
O Sistema de Acompanhamento, Orientação
e Avaliação exige a manutenção de um processo sistemático e documentado de monitoramento e avaliação do desempenho dos
empreendimentos residentes.
Em 14 anos, o Instituto Gênesis gerou 145
empreendimentos que estão no mercado e
juntos somam um faturamento superior a R$

917 milhões, com um crescimento em média
de 22% ao ano, e cerca de 9.435 empregos
criados, com um crescimento em média de
21% ao ano.
Em 2011, 55 das 74 empresas incubadas,
pré-incubadas e graduadas geraram juntas
um faturamento total de R$ 209 milhões e
empregaram 1.528 profissionais.

* Todas as empresas incubadas forneceram os dados.

* 4 empresas pré-incubadas forneceram os dados.
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* 39 empresas graduadas forneceram os dados.

Sistema de Gerenciamento
Básico
Áreas de atuação do
Instituto Gênesis

Demonstrativo de resultados financeiros
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Visitas Internacionais
13 visitas recebidas

31 pessoas

29 pessoas

27 pessoas

6 pessoas

Total de 96 pessoas
31 pessoas

Estados Unidos

Países Visitantes

31 pessoas
31 pessoasUnidos
29 pessoas
27 pessoas
Estados
Suiça
1 pessoa 29 pessoas
1 pessoa

Estados Unidos

as

pessoas

Unidos

lômbia

Estados Unidos
29 pessoas

31

1 pessoa
Colômbia

6

Estados Unidos
27
pessoasSuíça
Colômbia

61Canadá
pessoas
Colômbia
pessoa

1 pessoa
1 pessoa

1 pessoa
França

27 pessoas
Colômbia

29
Canadá

Canadá

Dinamarca

6 pessoas
França

França

29 pessoas
Canadá

Colômbia

27 pessoas
6 pessoas
Canadá

Colômbia
França
Canadá
1 pessoa

França

6 pessoas
Bolívia

Canadá

27

França

6 pessoas

França

1

Dinamarca

1

1

Suíça

27 pessoas

Dinamarca

Parcerias com
órgãos internacionais
Dinamarca
Dinamarca

1 pessoa
Suíça

Suíça

pessoa
Dinamarca

	
  

namarca

	
  

	
  

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
Red Latinoamericana y Caribeña de
Incubadoras de Empresa – RedLAC

Comunicação e Informação
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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
ENOLL – European Network of Living Labs
Rede de Incubadoras de Desenvolvimento
Inclusivo - RIDI

Treinamentos Equipe
Janeiro | 2011 - Sérgio Yates
Price-Babson Symposium for Entrepreneurship Educators – Babson
College - Wellesley | MA

Agosto | 2011 - Ruth Mello
3º Seminário Internacional Capitalismo Cognitivo – Revolução 2.0, a constituição do comum
- Rio de Janeiro | RJ

Setembro | 2011 - Paula Araujo Pereira
RioInfo 2011 – Rio de Janeiro | RJ

Outubro | 2011 - Érica Lewis
Iº Seminário de Economia Criativa da ESPM – Rio de Janeiro | RJ
Outubro | 2011 - Catia Jourdan | Julia Zardo | Érica Lewis | Fernanda Olivieri | Mariane Gropilo |
Danielle Barbosa | Beatriz Bueno
XXI Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas - Porto
Alegre – RS

Apresentação de trabalhos e palestras
Fevereiro | 2011 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Organização de Clusters de Inovação da Indústria Criativa” no Seminário de
Economia Criativa - Recife Summer School – Porto Digital - Recife – PE
Fevereiro | 2011 – José Alberto Sampaio Aranha
Curador do TEDxRio de Janeiro – Teatro Vivo Rio – Rio de Janeiro – RJ.
Março | 2011 – José Alberto Sampaio Aranha
Coordenador do painel “Elaboração de Indicadores de Inovação” no evento Indicadores de
Inovação para MPEs: há consenso? da Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro – Hotel Flórida
Rio de Janeiro – RJ.

Abril | 2011 – José Alberto Sampaio Aranha
Participação do Comitê Acadêmico do V Workshop Internacional – EmprendeSUR, Santa
Rita do Sapucaí – MG.

Abril | 2011 – José Alberto Sampaio Aranha
Moderador do Painel II: Apresentação de 4 empreendedores de sucesso do V Workshop
EmprendeSUR - Empreendedorismo e Inovação na América Latina - Santa Rita do Sapucaí
– MG.

Abril | 2011 – José Alberto Sampaio Aranha
Apresentação do Rio Living Lab (Rioll) no Workshop de ENOLLs sobre as experiências dos
Living Labs brasileiros – Manaus – AM.

Junho | 2011 – Sérgio Yates
XXVIII International Association of Science Parks. Copenhagen – Dinamarca
Julho | 2011 – Érica Lewis | José Alberto Sampaio Aranha | Julia Zardo | Sérgio Yates
IX Triple Helix: International Conference on University, Industry and Government Linkages.
Stanford University – USA.
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Agosto | 2011 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Empreendedorismo: teoria e prática no contexto do ensino superior” no V
Simpósio de Docência Superior UNISUAM - Rio de Janeiro- RJ.

Agosto | 2011 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Experiência do Instituto Gênesis em Incubação Social, Cultural e Tecnológica,
além do despertar da Escola para o Empreender e Inovar” no Núcleo de Disseminação da
cultura inovadora e empreendedora na USP Leste, São Paulo – SP.
Agosto | 2011 – Julia Zardo
Agosto empreendedor Universidade Veiga de Almeida - Mesa redonda com Palestra
“Indústria Criativa no Brasil”

Setembro | 2011 – José Alberto Sampaio Aranha
Coordenador da mesa “Novas formas de parceria para promover o desenvolvimento local”
no 4º Congresso Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável, o Sustentável 2011 – Rio
de Janeiro – RJ.
Setembro | 2011 – Julia Zardo
I Seminário Internacional Economia Criativa novas perspectivas Fundação Getúlio Vargas –
Mesa redonda com a palestra “Onde Tudo Começa: A Criatividade na Base da Revitalização
Urbana.

Outubro | 2011 – Catia Jourdan
XIV Congresso Ibero - Latinoamericano de Gestión Tecnológica - Innovación para el
crecimiento sostenible en el marco del Bicentenário. Lima - Perú
Outubro | 2011 – Danielle Barbosa | Beatriz Bueno | Catia Jourdan
Apresentação dos posters Mulheres do Salgueiro: Um case de sucesso de incubação de
empreendimento social e Modelo de Implementação de Parque de Inovação em Serviços
para as Pessoas na Baixada Fluminense. XXI Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e
Incubadoras de Empresas - Porto Alegre–RS

Outubro | 2011 – Érica Lewis | Julia Zardo | Ruth Mello
Apresentação do poster Rio Criativo: descrição e análise crítica do processo seletivo
público para incubação de empreendimentos criativos. XXI Seminário Nacional de Parques
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas - Porto Alegre–RS

Novembro | 2011 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Economia Criativa” no 17º Congresso de Informática e Inovação na Gestão
Pública CONIP 2011 com o tema - “A praça é do povo: os desafios da era digital”Centro de
Convenções Sul América, no Rio de Janeiro – RJ.

Novembro | 2011 – José Alberto Sampaio Aranha
Dinamizador do Encontro dos Gestores de Educação Corporativa “Como desenvolver
profissionais criativos para as organizações” na VI Oficina de Educação Corporativa e
Seminário Estratégico de Inovação e Educação Corporativa da ANITEC – UNICORREIOS,
Brasília – DF.

Dezembro | 2011 – Sérgio Yates
Palesta “Early Investments in Tech Based Companies - risks and opportunities!” - XII
Encuentro AIPyPT - Asociacion de Incubadores, Parques y Polos Tecnologicos “Tecnologia
e Innovacion para la Generacion de Riqueza” - Posadas - Misiones - Argentina
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Publicações
JOURDAN, Catia A.. Modelo Responsabilidade Social em pequenas e médias
empresas de base tecnológica geradas em incubadoras universitárias: Um caso
exploratório. XXI Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras
de Empresas. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, outubro de 2011.
SPOLIDORO, Roberto; ARANHA, Jose et al - Innovation Habitats and Regional
Development driven by the Triple Helix: Perspectives from a South American
School of Thought and Action. Triple Helix IX International Conference on
University, Industry and Government Linkages. Stanford University - Palo Alto
– Califórnia - EUA, 10 a 13 de julho de 2011.
SPOLIDORO, Roberto; ARANHA, Jose et al - Science and Technology Parks
and sustainable solutions for global challenges: perspectives from a South
American School of Thought on Development. XXVIII IASP World Conference
on Science and Technology Parks, Parallel Session 4: How STP’s respond to
global challenges – Copenhagen - Dinamarca, 19 a 22 de junho de 2011.
YATES, Sérgio. Accelerating Based Technology Ventures in Brazil: a view of
methodologies and processes. Triple Helix IX International Conference on
University, Industry and Government Linkages. Stanford University - Palo Alto
– Califórnia - EUA, 10 a 13 de julho de 2011.
YATES, Sérgio. CASTRO, Priscila O. A. The Process of Accelerating Based
Technology Ventures in Brazil – learned lessons from a Business Incubator.
XXVIII International Association of Science Parks. Copenhagen – Dinamarca,
19 a 22 de junho de 2011.
ZARDO, Julia B. G. ; MELLO, Ruth E. S. de. ; LEWIS, Érica. Analysis of the
building of a creative entrepreneurs network in Rio de Janeiro/Brazil, through
the implementation of a project from creative enterprises incubators. Triple
Helix IX International Conference on University, Industry and Government
Linkages. Stanford University - Palo Alto – Califórnia - EUA, 10 a 13 de julho de
2011.
ZARDO, Julia B. G. Cultura Propulsora. Locus – Ambiente da Inovação
Brasileira, ano XVII, nº 63 e 64, outubro 2011.
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Sistema de Geração
de Ideias

Eventos
Junho/2011
•

I PaP & AMEC - evento da disciplina Atitude Empreendedora de apresentação ideias de
negócios.

•

ASSESPRO STARTUP MEETING PUC-Rio 2011

Novembro/2011
•
•
•

II PaP & AMEC
OFICINA DE MODELAGEM DE NEGÓCIOS NA PUC-Rio (Business Model Generation)
Semana Global de Empreendedorismo na PUC - Rio

Convênios de PD&I
A PUC-Rio, através do Instituto Gênesis, firmou dois convênios de cooperação técnica
no início de 2011, com a empresa graduada
M4U e com a MOBI-CARE e a Oi. O objetivo da cooperação técnica é realizar inicia-

tivas que gerem um conjunto de atividades
de pesquisa, desenvolvimento e inovação
tecnológica, assim como atividades correlatas com o objetivo de compartilhar conhecimento.

GENNIO
A gestão da inovação constitui o foco do
GENNIO – Gestão Empreendedora de Novos
Negócios e Inovação nas Organizações –
criado em setembro de 2011 a partir da aprovação do projeto NAGI/PUC-Rio pela FINEP.
O GENNIO pretende colaborar com as empresas para que estas encontrem soluções
inovadoras para os desafios da sociedade,
bem como desenvolver produtos, serviços e
processos para as oportunidades do mercado, aproximando, ainda mais, a universidade
e os diferentes atores da cadeia de inovação.
Tem como objetivo criar o núcleo de ensino
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para capacitar e auxiliar as empresas no processo de inovação em produtos/serviços/
processos, integrando ferramentas e redes
segundo o modelo de inovação aberta.Visa,
também, implementar o núcleo de pesquisa
para transferir o conhecimento gerado na
Universidade por meio de empresas nascentes. A primeira ação do GENNIO foi a estruturação da equipe acadêmica e de gestão
do projeto que vem trabalhando de forma
contínua para planejar as primeiras ações do
GENNIO para 2012.

Projetos em 2011

Sistema de Serviços aos
Empreendimentos
Atualmente os serviços prestados aos empreendimentos graduados
e satélites são:

Prospecção de empreendimentos a serem investidos;
Auxílio na seleção do pipeline a ser apresentado para os investidores;
Preparação do empreendedor para desenvolver o sumário executivo e
o plano de negócios a ser apresentado para os investidores;
Acompanhamento na área de gestão das empresas investidas.
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Sistema de Participação no
Desenvolvimento Regional Sustentável
O Instituto Gênesis atua em toda a cadeia
de valor do empreendedorismo, desde a
formação do empreendedor, na criação de
um ambiente de estímulo à criatividade e

à inovação até a aplicação de ferramentas
de empreendedorismo em cidades, arranjos
produtivos locais ou comunidades.

Horas

Incubação

Pós-Incubação

So

Desenvolvimento
Local e Social

da
de

Pré-Incubação

cie

Cultura
Empreendedora

Un

ive
rsi
da
de

Graduação

Seleção

Comunidade Acadêmica

Empreendedorismo

Pesquisa

Produto / Serviço
Figura desenvolvida por
Fabrício DaCosta

Representações
Câmara Especial de Gestão dos Arranjos Produtivos Locais do
Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Mídias Digitais da PUC-Rio | IMD
Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro
Rede Rio Música do Sebrae/RJ
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Projetos de Desenvolvimento Local
Nome Parque Tecnológico Socioambiental da PUC-Rio na Gávea
Regiões Apoiadas Gávea I Rio de Janeiro I RJ
Objetivo Impulsionar o desenvolvimento

sidade e da região onde está localizada. Desta forma, busca contribuir para a integração
de diversos atores estimulando o trabalho
cooperativo, a troca e a construção de saberes.

Ações Realizadas A Vice-Reitoria de De-

guintes departamentos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Comunicação Social, Direito, Geografia, Serviço Social,
Sociologia, além do Núcleo Interdisciplinar
de Meio Ambiente - NIMA, da Escola Médica
de Pós Graduação e o Centro de Estudos de
Telecomunicações – CETUC.

científico e tecnológico no Estado do Rio
de Janeiro, bem como o fortalecimento da
pesquisa e das práticas sustentáveis nos diferentes segmentos sociais e de mercado,
relacionados às áreas de pesquisa da Univer-

senvolvimento e o Instituto Gênesis da PUC-Rio criaram um grupo de trabalho formado
por diversos departamentos da Universidade para colaborarem com o planejamento
das ações de implementação do Parque.
Este grupo de trabalho é formado pelos se-

Nome Parque de Inovação Tecnológica Barão de Mauá (PITBM)
Regiões Apoiadas Porto | Centro | Rio de Janeiro | RJ
Objetivo Promover o desenvolvimento eco-

nômico e social, local e regional, por meio do
fomento de atividades ligadas à cadeia produtiva de petróleo e gás, na cidade do Rio de
Janeiro, especialmente na área de off-shore.

O projeto surgiu a partir do ideal de cinco
parceiros - Instituto Brasileiro de Petróleo
(IBP), o Tecgraf, Instituto Pereira Passos
(IPP), Instituto Gênesis, Centro de Excelência
em EPC (CE-EPC) e a Microsoft.

Ações Realizadas Com o plano de negócios
do PITBM pronto em 2011, os parceiros do
projeto realizaram diversas reuniões com
potenciais investidores do projeto.

Compania Estadual de gás - Imagen em 3D desenvolvida pelo Tecgraf
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Nome Rio Criativo – Incubadoras de Empreendimentos da
Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro
Regiões Apoiadas Rio de Janeiro | RJ e São João de Meriti | RJ
Objetivo O Rio Criativo foi concebido pela

Secretaria de Estado de Cultura do Rio de
Janeiro em parceria com o Instituto Gênesis da PUC-Rio. O projeto inclui a criação
de duas incubadoras públicas de apoio a 19
segmentos do campo da economia criativa.

A proposta é que, a partir de 2012, os 21 empreendimentos selecionados no processo
seletivo aberto de ago/2011 a jan/2012, sejam incubados por 18 meses nas incubadoras
com sede no Rio de Janeiro e em São João
de Meriti.

Ações Realizadas
•

Realização do processo seletivo dos empreendimentos a serem incubados. Dos
131 planos de negócios submetidos, 21
foram selecionados.

•

700 horas de capacitações e consultorias individuais ao longo de quatro meses, tendo atingido 3.000 empreendedores criativos de todo o Estado.

1ª rodada de pitchings do Rio Criativo - evento realizado em

Fotógrafa: Caru Ribeiro

novembro de 2011 na Escola de Artes Visuais do Parque Lage

1ª rodada de pitchings do Rio Criativo

Pareceristas no processo de seleção dos
empreendimentos do Rio Criativo
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Nome Projeto Empreender para Aprender
Regiões Apoiadas Comunidade Vila Parque da Cidade | Gávea | Rio de Janeiro | RJ
Objetivo Em meados de 2010 a Incubadora

Social de Comunidades do Instituto Gênesis
da PUC-Rio iniciou a execução deste projeto, financiado pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) através do Fundo
Multilateral de Investimentos (FUMIN). Seu

Ações Realizadas
•

•

Diagnóstico socioeconômico da comunidade em parceria com o Departamento
de Sociologia da PUC-Rio com o objetivo de conhecê-la melhor e nortear as
ações futuras do projeto.
Inauguração dos espaços das oficinas de
capacitação.

objetivo é estimular o desenvolvimento econômico e social na comunidade através da
formação de um fórum comunitário e da geração de novos empreendimentos na área de
TI e Culinária.

•
•

Capacitação de 36 moradores da comunidade na Oficina de Culinária Empreendedora
Capacitação de 36 moradores da comunidade na Oficina de Web Designer Empreendedor

Comunidade Vila Parque da Cidade

Aula da Oficina de Culinária Empreendedora

Degustação oferecida pela primeira turma do curso de

Inauguração dos espaços das oficinas de capacitação

Culinária Empreendedora
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Empreendimentos
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Empresas Graduadas

Empresas Incubadas

Serviços
Especializados

Lins e Silva e Santoro Almeida

Metrológica

Escritório de advocacia virtual, incorporada ao escritório
Paulo Lins e Silva Advogados.

Empresa especializada na implementação e manutenção
de sistemas de gestão de qualidade e metrologia.

[

gradua
da
2011

]

Epa! Youth Marketing

Parceria Social

Empresa especializada em criar e executar estratégias de
comunicação com o público jovem.
www.sitedaepa.com.br

Empresa de consultoria que tem como objetivo desenvolver e fortalecer projetos de comércio justo.
www.parceriasocial.com.br

Logística e
Processamento

[

empre
Carrier s a
web

]

Zap Logística

Globaltrac

Desenvolve soluções logísticas inovadoras.
www.zaplogistica.com.br

Especializada em soluções de localização móvel, foi adquirida pela empresa holandesa CarrierWeb em 2005.

Gestão do
Conhecimento

[

empre
sa
AFFER
O

Milestone

Cortex Intelligence

]

Especializada em ganhos de performance por meio do
tratamento inteligente das informações.
www.cortex-intelligence.com

Desenvolve produtos tecnológicos e soluções para
Gestão de Conhecimento e Gestão por Competências.
www.affero.com.br

RF Pesquisa

Decision Support

Empresa que atua no mercado de pesquisas qualitativas
e quantitativas.
www.rfpesquisa-puc-rio.com.br

Especializada no tratamento do risco e na capacitação
para o tratamento do riscos.
www.decisionsupport.com.br

[
Smart Decision

gradua
da
2011

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

[
i-Hunter

a n ti g a
PROFIT

]

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

Empresas Graduadas

Empresas Incubadas

Intelie
Empresa com foco na otimização de operações de TI
através de um produto de análise de informações de
monitoração em tempo real e um produto de gestão de
processos de TI focado na colaboração entre os operadores.
www.intelie.com.br

Tecnologia da
Informação

Nigraph

Cipher

Desenvolve soluções interativas e multimídia para autoatendimento e visualização de projetos. Desenvolveu o
Autore3D, uma inovadora solução on-line para criação de
apresentações e conteúdos interativos com recursos 3D.
www.nigraph.com.br

Empresa especializada em segurança da informação.
www.ciphersec.com.br

Weavers
Oferece soluções de conectividade (internetworking).
www.weavers.com.br

Ideais
Desenvolve e integra aplicações web corporativas como
intranets, extranets e portais.
www.ideais.com.br

Made

Fábrica Digital

[

empre
sa
Marlin

]

Desenvolvimento de softwares e serviços para a área de
gestão de conteúdo para web.
www.fabricadigital.com.br

Desenvolve soluções sob medida para web, com alto padrão de tecnologia e design.
www.marlin.com.br / www.getmade.com.br

Lumis
Programare
Desenvolve linha de geradores automáticos de software.
www.programare.com.br

[
Nit Soluções 2.0

a n ti g a
Console

]

Empresa de soluções simples, intuitivas e eficientes em
tecnologia e design.
www.nitsolucoes.com.br
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Maior fornecedora nacional de produtos para Portais,
Gestão de Conteúdo e Colaboração. Soluções de software para a gestão da presença de empresas em múltiplos canais digitais como a web, os dispositivos móveis e
as redes sociais.
www.lumis.com.br

PrimeUp
Empresa de consultoria em engenharia de software.
www.primeup.com.br

Empresas Graduadas

Empresas Incubadas

Lumina Corporate Solutions

Superwaba

Oferece serviços de consultoria, transferência de tecnologia e de implementação de soluções.
www.luminacorp.com

Possui uma plataforma para o desenvolvimento de aplicações para o mercado de soluções móveis.
www.superwaba.com.br

K2 Sistemas

Batuque TV Digital

Fornece soluções que direcionadas a inovação dos processos operacionais e administrativos.
www.k2sistemas.com.br

Desenvolve soluções que aumentam a produtividade
no desenvolvimento de aplicações interativas para a TV
Digital.
www.batuque.tv

Sieve
Monitoramento de preços e disponibilidades de produtos
no comércio eletrônico em tempo real, para lojas virtuais
e indústrias.
www.sieve.com.br

Áudio, Vídeo e
Mídia Digital

Arte Eletrônica

Marília Brandão

Consultoria em música e tecnologias convergentes de áudio e vídeo.
www.arteeletronica.com.br

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

Automação

Digitok
Especializada na elaboração, desenvolvimento e implantação de sistemas de autoatendimento.
www.digitok.com.br
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Future House Automação e Segurança
Elabora soluções personalizadas em automação e segurança, criando ambientes inteligentes.
www.futurehouse.com.br

Empresas Graduadas

Empresas Incubadas

Editorial

[

a n ti
Papel g a
virt

ual

]

Outras Letras

Publit Soluções Editoriais

Registra o cotidiano, recupera as lembranças, preserva e
compartilha a memória do país, das cidades e das pessoas. Edita temas relacionados ao registro da cultura e à
história das instituições.
www.outrasletras.com.br

Especializada em soluções de publicações de pequenos
volumes a grandes tiragens.
www.publit.com.br

Energia e
Petróleo

Ativa Tecnologia e Desenvolvimento
Desenvolve equipamentos inovadores com tecnologia
robótica submarina e presta serviços de inspeção e intervenção em águas profundas (offshore).
www.ativatec.com.br

Choice
Soluções de inteligência em energia.
www.choice.com.br

Pipeway
Desenvolve equipamentos de tecnologia e presta serviços na área de inspeção e integridade de dutos.
www.pipeway.com

Minds at Work
Empresa de forte base tecnológica e que visa a excelência em soluções de missão crítica através da pesquisa e
aplicação de tecnologias de ponta na área de engenharia
de software.
www.mindsatwork.com.br

PRIMA-7S
Soluções nas áreas de análise de resultados de inspeções,
avaliações de risco e integridade estrutural.
www.prima7s.com

Gavea Sensors

[

empre
s
lupateca
h

]

Desenvolve soluções inovadoras de medição utilizando
sensores a fibra óptica.

Design

Estúdio Criatura
Especializada na criação de projetos de comunicação e
design.
www.estudiocriatura.com.br
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SócioDesign
Une o design à ação social, gerando soluções e produtos
criativos para seus clientes.
www.sociodesign.com.br

Empresas Graduadas

[

a n ti g a
Caus bamb
u design

Bambutec

]

Empresa especializada no design de produtos ecológicos
e na construção de arquiteturas de bambu para eventos.
Atua no ciclo integral da produção, desde o cultivo e
manejo sustentável das matérias-primas no ambiente ao
beneficiamento, fabricação e pós-uso.
www.bambutec.com.br

Empresas Incubadas

Doppel
Empresa especializada em design de produtos em geral,
além da criação e desenvolvimento da sua própria linha
de produtos, que se estendem a móveis, luminárias, relógios, ambientações, objetos de decoração entre outros,
voltados para arquitetos, lojas de móveis, de decoração e
de produtos em design.
www.doppel.com.br / www.blog.doppel.com.br

Educação

[

empre
sa
affero

Eduweb

]

Atua em projetos nas áreas da e-education e e-learning.
www.affero.com.br

[
MHW

empre
sa
xerox

Passo-a-Passo
A empresa tem como foco a simulação em tempo real de
equipamentos, sistemas e processos.
www.passo-a-passo.com

]

Especializada no segmento de Web Based Training. A
MHW é uma empresa do grupo Xerox.

E-Create

ID - Projetos Educacionais
A empresa presta serviços de consultoria em educação
corporativa para as maiores organizações do país. Seus
serviços incluem mapeamento de competências e conhecimentos críticos, desenho e implementação de trilhas de
desenvolvimento, produção de cursos e materiais didáticos e capacitação de multiplicadores internos.
www.idprojetoseducacionais.com.br

Oferece soluções integradas em e-learning.
www.e-create.com.br

Zeltzer
Vero Solutions
Desenvolve soluções tecnológicas inovadoras, baseadas
em jogos e plataformas virtuais, para a identificação e o
desenvolvimento de talentos.
www.verosolutions.com.br

Ofis Learn
Oferece soluções de e-learning que integram comunidades de aprendizagem e jogos educacionais para potencializar o crescimento humano e as ações de treinamento
e desenvolvimento de competências profissionais.
www.ofis.com.br
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A Escola de Empreendedorismo Zeltzer desenvolve e
aplica ferramentas práticas e lúdicas de Educação Empreendedora para crianças, jovens e adultos - como oficinas, gincanas, jogos presenciais e games digitais. Dentro
de sua gama de produtos, oferece o Sistema de Ensino
Aprender a Empreender, um conjunto de oficinas de Educação Empreendedora para alunos do Ensino Básico.
www.zeltzer.com.br
www.escoladeempreendedorismo.com.br

Empresas Graduadas

Empresas Incubadas

Moda

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

Meio Ambiente

PCON – Soluções Ambientais

Ambio

Marca em fundo no verde principal:

Consultoria na área ambiental.
www.greentestepcon.com.br

Marca em fundo preto:

Marca para impressão em PB:

Cores institucionais:
VERDE PRINCIPAL
PAN 553C
CMYK 81.30.63.75

Empresa de finanças ambientais que atua em todo ciclo
do projeto de crédito de carbono.
www.ambiosa.com.br
VERDE SECUNDÁRIO

Marca em fundo no verde principal:

Tamanho mínimo da marca:

PAN 368C
CMYK 63.0.97.0

3,5 cm

Infraestrutura
Civil

ALTA Geotecnia Ambiental
Empresa de soluções técnicas inovadoras aplicadas às
áreas de geotecnia e meio ambiente. O seu foco está
voltado para os setores de infraestrutura civil, mineração
e disposição de resíduos.
www.altageotecnia.com

Telecomunicação

NTime

[

empre
sa
movile

]

Oferece aos clientes, operadoras e empresas, uma oferta
completa de serviços móveis.
www.movile.com

Silicon Strategy
Soluções em gerência e automação de redes de dados.
www.siliconstrategy.com.br
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M4U
Empresa de integração de soluções baseadas em dispositivos móveis.
www.m4u.com.br

PV Inova
Desenvolve soluções inovadoras para o transporte coletivo.
www.pvinova.com.br

Empresas Graduadas

Bitix

[

gradua
da
2011

Empresas Incubadas

]

Empresa de consultoria, planejamento e desenvolvimento
de soluções em Mobile Marketing especializada na programação de software para iPhone, iPad e Android.
www.bitix.com.br

Entretenimento

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

Joias e
Acessórios

Espaço Rita Santos

Zóia

Empresa de serviços com foco em locação de estações
de trabalho, consultoria, treinamento.
www.espacoritasantos.com.br

Empresa de acessórios pessoais que alia processos artesanais ao design criando produtos diferenciados.
www.zoia.com.br

Etc.

Izabel Andrade – Jewellery Design

Marca de bijuterias e acessórios exclusivos e diferenciados que vende para todo o Brasil por meio de e-commerce.
www.etc-rio.com.br

Turismo

Superar Consultoria
Especializada em gestão emocional, oferece soluções
para aprimorar habilidades de relacionamento interpessoal.
www.superar.esp.br
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Desenvolve joias utilizando ouro, prata e pedras preciosas.
www.belandraderamos.com

Empresas Graduadas

Empresas Incubadas

Engenharia /
Arquitetura

I-Dutto
Desenvolve soluções em localização e identificação eletrônica para monitoramento e rastreabilidade de ativos,
estoques e materiais.
www.idutto.com.br

Empresas Satélites

Serviços
Especializados

ABRASDI
A ABRASDI é uma empresa voltada para a produção de
ferramentas diamantadas. Atua no setor de materiais superduros da UENF, com a qual trabalha em parceria.

B&M TECNOLOGIA E ENGENHARIA
B&M tem seu foco de ação na inovação, construção de
protótipos , instalações piloto e a execução de serviços
de engenharia de projetos.
www.bmtecnologia.blogspot.com

Clever Pack

INOVAGIS

A Clever Pack trabalha no desenvolvimento de embalagens, desde adaptação dos sistemas de fechamento,
criação e design até produção de protótipos e fabricação
final.
www.cleverpack.com.br

A INOVAGIS desenvolve soluções de geomática utilizando técnicas de geoprocessamento e análise espacial,
fornecendo soluções de alta qualidade aos seus clientes.
www.inovagis.com.br

Pró-Laudo
Luka Machine
A Luka Machine é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções eletrônicas para sistemas de autoatendimento. Desenvolvendo sistemas, produtos e serviços diferenciados a partir da utilização de eletrônica de
última geração.
www.lukamachine.com.br

A Pró-Laudo é uma empresa de telerradiologia que
oferece a elaboração de laudos à distância, através da
internet, para clínicas e hospitais que disponham de equipamentos de radiologia.
www.pro-laudo.com.br

Ocroma
Gestora independente de fundo de fundos de private
equity e venture capital.
www.ocroma.com
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Empresas PRIME-Satélites

Meio Ambiente

Alis Soluções em Engenharia
Empresa especializada 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.

Entretenimento

Bolacha Entretenimento
O objetivo da Bolacha é participar da evolução da
produção artística e potencializar a distribuição desse
conteúdo, desenvolvendo alternativas para um mercado
em transformação.
www.bolachadiscos.com.br

CineDica
O CineDica é uma empresa on-line que se utiliza da entropia causada por um ambiente de rede-social para coletar
informações.
www.cinedica.com.br

Newronio Malabares
Empresa que atua no mercado de brinquedos educativos,
tendo seu maior diferencial a qualidade e garantia de seus
produtos e serviços.
www.newronio.net

Tecnologia da
Informação

Evenka Software
A Evenka desenvolve ferramentas baseadas na web
voltadas para as organizações de eventos, dos mais
variados tipos possíveis.
www.evenka.com

Ezlearn
A Ezlearn é uma empresa de tecnologia e educação, criada com o objetivo de democratizar o acesso a conteúdo
educacional de alta qualidade para todo o Brasil.
www.ezlearn.com.br

Lifeware
A Lifeware é uma empresa que se diferencia pela evolução
constante de suas práticas da tecnologia da informação,
voltadas para corporações que demandam ferramentas
de competitividade e eficiência operacional.
www.lifeware.com.br
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Place to Ask
O Place to Ask é um marketplace para a terceirização de
serviços, focado no público corporativo.
www.placetoask.com

Empresas PRIME-Satélites

Eximios
SEO Master
A SEO Master é uma empresa especializada em otimização de sites (SEO). Nossa missão é potencializar o posicionamento de sites nos mecanismos de busca, estimulando a realização de novos negócios, fortalecendo sua
presença on-line e a sua competitividade.
www.seomaster.com.br

A empresa oferece sistemas na modalidade off-shore outsourcing para o mercado de TI da Noruega.
www.eximios.com

AMBTEC

Áudio, Vídeo e
Mídia Digital

A AMBTEC Soluções é empresa Startup que tem como
foco o desenvolvimento de ferramentas e a realização de
consultorias para o apoio à gestão da sustentabilidade
corporativa.
www.ambtecsol.com.br

GOMUS
A Gomus é uma agência de Music Branding especializada
na criação de experiências sonoras autênticas, serviços
de sonorização de PDVs, produção de áudio e trilha sonora e consultoria.
www.gomus.com.br

Guiza Produções
Guiza Produções busca novas formas de produzir, divulgar, distribuir e exibir conteúdo, baseado nas inovações
tecnológicas e na demanda do usuário de participar de
todo o processo de produção.
www.guizaproducoes.com.br

AMJ Empreendimentos
Empresa atuante na criação de mecanismos de fomento
pulverizadores via web para projetos culturais.

Criapixel
Empresa especializada na criação, desenvolvimento e implantação de aplicações multimídia.
www.criapixel.com

WDL Sistemas Eletromecânicos
Empresa desenvolvedora de sistemas de displays e cartazes eletrônicos integrado ao sistema gerencial da lojacliente através de comunicação de dados pela rede elétrica (PLC).
www.wdl.com.br

Photon 3D
A PHOTON 3D é uma produtora de conteúdo audiovisual
que desenvolve tecnologia e métodos alternativos para a
produção de filmes 3D, adequados às condições brasileiras.
www.photon3d.com.br

Semente da Música Brasileira
Peta5
Desenvolve aplicações interativas e soluções que agregam valor à plataforma de TV digital.
www.peta5.com.br
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Empresa especializada no fomento da geração de conteúdo musical (áudio e vídeo).
www.sementedamusicabrasileira.com.br

Empresas PRIME-Satélites

Moda

Instituto Rio Moda
A empresa trabalha com educação em moda e demandas
expressas pelo mercado.
www.institutomoda.com.br

Saúde, Estética
e Nutrição

Magia da Mata Cosméticos
A Magia da Mata é uma empresa 100% nacional, que tem
como filosofia a utilização dos óleos essenciais como
princípios ativos em seus produtos.
www.magiadamata.com.br

Atlan Bio (A21)
Desenvolve produtos orgânicos e sustentáveis.

Editorial

Mingau Digital
Mingau Digital é um portal para crianças de 7 a 13 anos,
seus pais e professores, criado para divulgar ideias antigas e novas, incentivar a criatividade e trocar opiniões.
www.mingaudigital.com.br

Nanotecnologia e
Novos Materiais

Nano Business Informação e Inovação
A NanoBusiness Informação e Inovação busca acelerar o
desenvolvimento de inovações tecnológicas de produtos,
processos e serviços no Brasil.
www.nanobusiness.com.br

40

Bionix
Empresa especializada na criação de um monitor multiparametrico pequeno para medição de biosinais.
www.bionix.com.br

Empresas PRIME-Satélites

Joias e
Acessórios

Ana Berredo Jóias
Empresa de fabricação de joias através de técnica de
moldes reciclados.
www.anaberredo.com

OLENDZKI
A OLENDZKI tem como proposta unir a arte da escultura
à avançadas técnicas de ourivesaria na criação de joias.
www.olendzki.com.br

Elle Cinq
Empresa especializada em desenvolver joias customizadas e projetos personalizados.
www.ellecinq.com.br

Turismo

CyCity
Empresa que oferece um sistema on-line de apresentação de cidades com recursos de passeios virtuais.
www.cycity.com

Gestão de
Conhecimento
Agencia Central de Inteligência Competitiva
Empresa especializada na áera de inteligência competitiva. Atuando no mercado nas áreas da educação continuada - com workshops, clínicas e cursos -, e consultorias.
www.agenciacic.com

Revenue Management
A Revenue Management é reconhecida no turismo por
sua atuação com workshops e treinamentos na gestão de
reservas, vendas e marketing.
www.revenuemanager.com.br

Logística e
Geoprocessamento
Global B2C
Oferece serviços de venda pela modalidade B2C a fábricas e distribuidoras de pequeno e médio portes.
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Empresas PRIME-Satélites

Automação

Zaruc Tecnologia
A Zaruc é uma empresa capixaba que trabalha para facilitar a operação de seus clientes por meio de soluções
inovadoras em automação. Para isso, desenvolve projetos
de tecnologia e cria soluções simplificando processos, gerando resultados para seus clientes.
www.zaruc.com.br

Energia e
Petróleo
WSN
Empresa desenvolvedora de equipamentos de perfuração utilizados na indústria petrolífera.
www.wsn-monitoring.com.br

UZEDA
Triservice Industrial
Desenvolve soluções e cursos de simulação para instalações elétricas e de automação industrial e predial.

Empresa que desenvolve software de compliance para
gestão de segurança em eletricidade.
www.uzeda.eng.br

Posto In
Invision
Serviços de processamento e análise de dados sísmicos
para exploração e desenvolvimento de reservatório de
petróleo e gás.
www.invisiongeo.com.br

Empresa desenvolve soluções inovadoras para o mercado
de revenda de combustível nas grandes cidades.

ICSS
A empresa atua no mercado de completação inteligente
de poços de petróleo e gás.
www.icss.com.br

Design

Net Logos
A Net Logos é especializada na criação de logotipos,
folders, sites e cartões de visitas on-line com qualidade,
garantia e prazo de até 3 dias úteis.
www.netlogos.com.br
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Fontes Renováveis
Empresa produtora de biodiesel, utilizando na sua
produção matérias-primas de descarte.
www.frenovaveis.com.br

Empresas PRIME-Satélites

Telecomunicação

Urabrasil
Plataforma integrada e modularizada de URA Digital, discador e gerenciador de campanha por torpedo SMS.
www.urabrasil.com.br

Artes Cênicas

Empresas selecionadas pelo do Rio Criativo

EmCartaz! Empreendimentos Culturais
EncontrArte
Comercialização de produtos culturais do estado do Rio
de Janeiro, priorizando a Baixada Fluminense, para estruturar e ampliar o mercado de trabalho para artistas e técnicos em artes e eventos.
www.encontrarte.com.br

Projeto Subsolo
Produtora cultural, com foco em arte contemporânea,
que desenvolve produtos para integrar e articular diferentes públicos a partir da circulação da arte.
www.projetosubsolo.com

Publicidade

Martinica Digital
Empresa de comunicação digital e de mídias sociais
que cria novos modelos de negócio para a cultura com
responsabilidade social e mobilização para causas.
www.martinicadigital.com.br
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Produtora especializada em Artes Cênicas que visa planejar, gerir e executar projetos culturais, tais como realização de espetáculos, festivais de teatro com intercâmbio
de grupos, discussão sobre a produção do setor, além de
projetos de formação de plateia.
www.emcartaz.art.br

Empresas selecionadas pelo Rio Criativo

Crowdfunding

Benfeitoria Mirabolante

Movere.me

A Benfeitoria Mirabolante é uma empresa prestadora de
serviços on-line que desenvolveu, como primeiro produto, uma plataforma para realização coletiva de projetos,
na qual pessoas e empresas se unem para viabilizar iniciativas que provoquem impacto positivo.
www.benfeitoria.com

Trata-se de uma plataforma web de crowdfunding (incentivo coletivo) que promove um ambiente colaborativo
de cultura e inovação no Brasil, no modelo de “tudo ou
nada”.
www.movere.me

Música

Bolacha Discos
Empresa focada na criação de modelos de negócio e ferramentas alternativas, baseadas nas novas tecnologias e
na comunicação em rede para facilitar inclusão, circulação e comercialização de conteúdos e projetos artísticos
criativos em música no país.
www.bolachadiscos.com.br

Software

Griffo
Sistema de monitoramento de mídias sociais para o público consumidor, capaz de identificar padrões e tendências de mercado através da análise de dados postados
nas redes sociais.
danielpalatnik@gmail.com

Design

Toda Bossa
Desenvolvedora de produtos de design de superfície com
produção estruturada na criatividade e sofisticação, desenvolvendo novos talentos e fomentando o mercado de
acessórios criativos.
www.todabossa.com
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Rumori
Empresa de desenho sonoro cujo produto, o portal
BRtracks, propõe a venda de licenciamentos de músicas
fornecidas por uma rede de parceiros conectados a uma
rede social (BRcast), com oportunidades de negócios à
indústria fonográfica independente.
felipe@rumori.com.br

Empresas selecionadas pelo Rio Criativo

Arquitetura e
Restauro

Jequitibá Conservação e Restauro
Prestação de serviços na área da preservação de bens
móveis e imóveis públicos e privados, com treinamento
e capacitação de mão-de-obra especializada, assessoria
técnica, consultoria, projeto, pesquisa e organização de
eventos para divulgação do patrimônio artístico cultural.
jequitibarestauro@gmail.com

Moda

	
  

Balaco Identidade Cultural Brasileiro
Criada em 2005, a grife valoriza raízes étnicas através da
moda contemporânea, educativa e brasileira, tendo como
metas o crescimento sustentável.
www.balaco.net

Eventos

Ponte Plural

	
  

Atua na coordenação de seminários e festivais de artes
integradas, promovendo eventos artísticos e de capacitação, com foco na qualificação profissional de agentes
culturais do Rio de Janeiro.
www.ponteplural.com.br
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Empresas selecionadas pelo Rio Criativo

Audiovisual

	
  

Mobbr

Empreendimento criador de narrativas em novas mídias,
com grande enfoque na internet e em aparelhos celulares,
a partir de enredos audiovisuais.
www.mobbr.com.br

Turismo

E-trilhas

	
  

Atua no mercado de turismo receptivo e de hospedagem,
focada no turismo comunitário social e de experiência
para estrangeiros na comunidade do Santa Marta, em
Botafogo.
www.brazilidade.com

Educação

	
  
Tipiti Invenções
Culturais e Educativas

Coordenação e consultoria pedagógica e oferta de
produtos educativos desenvolvidos para o mercado cultural dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e para o
mercado de turismo da cidade do Rio de Janeiro.
cpbutolo@gmail.com
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Meldro Criatividades
Produtora que pesquisa e atua em periferias da cidade
do Rio de Janeiro assessorando artistas e instituições
do terceiro setor e pequenos empreendedores na composição de conteúdos audiovisuais para distribuição em
multiplataformas.
www.meldro.com

	
  

Web TV que exibe gratuitamente vídeos dedicados aos
atrativos naturais fluminenses e atividades ecoturísticas e
de turismo de aventura e ao estilo de vida de seus praticantes.
www.etrilhas.com.br

Brazilidade

	
  

Rios de História

	
  

Oferece turismo histórico e cultural através de tours a pé
ou motorizados, como forma de entretenimento agregado ao conhecimento e ampliando o conceito de tour cultural.
www.riosdehistoria.com

Relatório anual do Instituto Gênesis PUC-Rio
Todos os dados deste relatório são referentes às atividades realizadas até o mês de outubro de 2011.

Equipe Gênesis:
Adriana Fux
Adriana Gray
Alexandra Ancora da Luz de Souza Mendes
Alfredo Laufer
Aline Flor Sacramento
Andrea Pacca de Souza Brito Cohen | Infinity
Planejamento e Administração Ltda.
Andressa Baldissara Montes
Bianca Gomes
Betriz de Souza Bueno | Briah Planejamento e
Administração Ltda.
Carla Francisca Bottino Antonaccio
Carolina Dias
Catia Araújo Jourdan
Celio Phellipe Mattos
Cláudio Nasajon
Crystal Galperin
Daniel Montenegro
Daniel Novais Pires
Danielle Páscoa Barbosa | Pascoa Assessoria e
Planejamento Ltda.
Edoardo Sigaud Gonzales | Sigaud Gonzales
Advogados Associados Ltda.
Eduardo Costa
Eduardo Hall Gentil
Erica Lewis | E’ Comunicação Estratégica e
Serviços Ltda.
Felipe Rubin Ferreira Coelho
Fernanda Castiglioni Alves Teixeira e Silva
Fernanda Olivieri
Flávio da Silva Mendonça
Filipe Martins Gomes | Musart Produtora Cultural
e Artística Ltda.
Frederico de Oliveira de Araujo
Frederico Groth Couto | Multimeios Consultoria e
Publicidade Ltda.
Francis Berenger Machado | Descartes
Consultoria em TI Ltda.
Girlene Nascimento | GLX Empreendimentos
Ltda.
Helene Salim

Joana Calmon
Jorge Ferreira
José Alberto Sampaio Aranha
Julia Bloomfield Gama Zardo
Juliana Valentim | Fina Escrita Publicações Ltda.
Thaissa Vasconcellos | K Produtora Ltda.
Leonardo Lima de Souza
Leonardo Feijó | Multimeios Consultoria e
Publicidade Ltda.
Leonardo Rangel
Luis Felipe Carvalho
Luis Gustavo
Marcella Fortuna Magalhães
Marco Aurelio Albernaz
Marcos Cohen
Maria Aparecida Stallivieri Neves
Mariane Gropilo Mello de Araujo
Michelle Rocha Gonçalves
Marcelo Balisteri | Parque online
Mila Desouzart de Aquino Viana | OD Consulting
Ltda.
Paula Araujo Pereira
Paula Padilha
Pedro Alvim
Priscila Perillier O’Reilly de Araújo Castro
Raphael Zaremba
Regina Jardim
Renata Nascimento de Sena | Pressel
Gerenciamento de Serviços Ltda.
Rosangela Catunda
Rosilene santos de Sousa
Ruth Espinola Soriano de Mello | Métis Projetos
Ltda.
Sandra Korman
Sergio Yates | Consultraine
Sheila Assumpção | Assumpcão & Lima Serviços
Ltda.
Silvina Ramal
Tomás Gomes Pereira Gaspar

Ficha Técnica:
Coordenação: Paula Araujo Pereira
Revisão: José Alberto Sampaio Aranha, Paula Araujo Pereira, Julia Zardo, Érica Lewis e Ruth Mello
Produção: Paula Araujo Pereira
Design: Empresa Júnior PUC-Rio

48

Patrocinadores:

www.genesis.puc-rio.br
Rua Marquês de São Vicente 225 - Edifício Dom Jaime de Barros Câmara - Instituto Gênesis
Incubadora de Empresas PUC-Rio - Gávea - Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Email: genesis@puc-rio.br | Tel 55 21 3527-1371 | Fax 55 21 3527-1805

51

52

