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RITO DE PASSAGEM
O aniversário de 15 anos do Instituto Gênesis é o
momento de um rito de passagem organizacional. Os
ritos de passagem são cerimônias que assinalam transições importantes no seio de sua comunidade, onde
ocorre uma mudança de estatuto social - identidade
do empreendimento -, no caso do Gênesis, um rito de
puberdade. Este rito marca o fim da infância e a entrada
na maioridade, com o direito de desempenhar as funções próprias dos adultos.
Segundo a Wikipédia, todas essas “cerimônias” - como
nosso encontro anual -, no entanto, marcam pontos de
desprendimento. Velhas atitudes são abandonadas e
novas devem ser aceitas. A convivência com algumas
pessoas deve ser deixada para trás e novas pessoas
passam a constituir o grupo de relacionamento direto.
O Instituto Gênesis teve uma modificação no seu estatuto em 2012 e agora temos um conselho. Portanto a
partir deste ano, temos mais duas pessoas dirigindo o
Instituto (fotos ao lado) e no próximo ano a mensagem
será de um conselho e não mais de um diretor.
Nesta complexidade organizacional, assim como nos
processos celulares celebrais, em vez de individualizar
a gestão, os dirigentes se individuaram e o todo tomou
forma. Quanto mais individuamos - e não individualizamos - para nos diferenciar, conforme Jung, mais
agimos coletivamente e vice-versa.
Não temos mais unidades, só temos um único processo e o objetivo que era o de preparar empreendedores, empreendimentos e ambientes, passou a ser
parte do objetivo geral de proporcionar o “bem-estar”
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Diretor do Instituto
Gênesis da PUC-Rio
das pessoas em locais que representam laboratórios
vivos (living labs).
O living lab do Instituto Gênesis da PUC-Rio chama-se Rioll e tem como meta trabalhar espaços onde o
conhecimento científico interage com a vida urbana;
onde experimentos de laboratório tornam-se experiências públicas; onde as tecnologias diminuem as
diferenças sociais; onde a tecnologia e o desenvolvimento não prejudicam o patrimônio; onde existem
possibilidades de conciliação do esporte com o bem
estar nas diferentes carreiras e expressões produtivas;
onde o ambiente e a cultura são fontes de inspiração
dos novos cidadãos, enfim, quando o “urbano” pode
tornar-se experimental.

Priscila Perillier
O’Reilly de Araújo

Julia Bloomfield
Gama Zardo

Gerente Executiva

Gerente da Formação
Complementar em
Empreendedorismo
da PUC-Rio
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SUMÁRIO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES DO INSTITUTO GÊNESIS EM 2012
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 quatro níveis crescentes de maturidade, e cada nível de maturidade contém um conjunto de “processos-chaves”.
O Instituto Gênesis organizou o Relatório Anual de
2012 de acordo com os “processos-chave” estabelecidos pelo CERNE, e abaixo apresentamos o sumário dos resultados:

Sistema de Sensibilização e Prospecção
• 1.117 pessoas participaram das palestras de sensibilização de 1h do programa Inove – Carreiras e Negócios e 628 participaram dos três módulos de 4h;
• 1.048 pessoas foram atendidas e 431 orientadas
pelo centro de Orientação Profissional para o Trabalho e Empreendedorismo – Opte do Gênesis.

Sistema de Seleção
• Nos dois editais de seleção de empreendimentos
realizados pela Incubadora, nove planos de negócios foram entregues, duas empresas foram incubadas e uma pré-incubada.

Sistema de Planejamento
• 72h de consultoria foram prestadas para os empreendimentos participantes dos editais de seleção da
Incubadora.

Sistema de Qualificação
• 1.563 alunos se matricularam nos cursos de graduação e 60 nos cursos de extensão;
• 60 membros fizeram parte da Empresa Júnior ao
longo deste ano.

Sistema de Assessoria e Consultoria

Sistema de Acompanhamento, Orientação e
Avaliação e Sistema de Apoio ampliado aos
Empreendimentos
• As 62 empresas pré-incubadas, incubadas e graduadas, que divulgaram seus resultados, geraram
juntas um faturamento total de aproximadamente
R$ 423 milhões e empregaram 2054 profissionais;
• Duas empresas pré-incubadas virtualmente foram
apoiadas;
• Incubação de 19 empreendimentos no Rio Criativo
– Incubadoras de Empreendimentos da Economia
Criativa do Rio de Janeiro, sendo quatro à distância e um empreendimento incubado na Incubadora
da Baixada, em São João de Meriti/RJ.

Sistema de Gerenciamento Básico
• O Instituto Gênesis e suas empresas incubadas e
pré-incubadas tiveram 154 aparições na mídia neste ano;
• Participação em 12 redes e associações nacionais
e internacionais;
• 151 visitantes internacionais conheceram o Instituto
Gênesis e suas empresas.

SUMÁRIO
SISTEMAS CERNE
Sistema de Sensibilização e Prospecção .................................................................................................................................................................................. 12
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Sistema de Qualificação .................................................................................................................................................................................................................................16
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Sistema de Participação no Desenvolvimento Regional Sustentável ..................................................................................................... 31

Sistema de Geração de Ideias
• Realização de quatro eventos;
• Assinatura de três convênios de cooperação técnica com a empresa graduada M4U , com a MOBI-CARE e com a Redetec;
• Aprovação de cinco projetos com as seguintes entidades financiadoras/contratantes: FINEP, SEBRAE, FAPERJ, FEPESE e Fundação Planetário da
Cidade do Rio de Janeiro.

EMPREENDIMENTOS
Empresas incubadas e graduadas do Instituto Gênesis ....................................................................................................................................... 36
Empresas PRIME – Satélites .....................................................................................................................................................................................................................48
Empresas incubadas no Rio Criativo .............................................................................................................................................................................................56

Sistema de Participação no Desenvolvimento
Regional Sustentável
• Três localidades foram beneficiadas com programas de desenvolvimento de habitats de inovação.

• As empresas incubadas e pré-incubadas receberam 737h de assessoria e consultoria financeira, em
mercado e em gestão.
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CERNE

10

11

SISTEMA DE SENSIBILIZAÇÃO E PROSPECÇÃO

INOVE CARREIRAS & NEGÓCIOS

OPTE (ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO)
A implementação do sistema de sensibilização
da comunidade quanto ao Programa de Cultura
Empreendedora da PUC-Rio e de prospecção de
novos empreendimentos é realizado pelo Centro
de Orientação Profissional para Trabalho e Empre-

endedorismo (Opte). O Opte é também responsável
pelo atendimento inicial do público, segmentando e
direcionando ao mecanismo oferecido pelo Instituto
Gênesis mais adequado ao seu perfil.

O Inove Carreiras e Negócios visa dar acesso a
conhecimento especializado na geração e desenvolvimento de negócios inovadores, e constitui o programa de sensibilização de cultura empreendedora
desenvolvido pelo Instituto Gênesis da PUC-Rio em
parceria com o Sebrae, Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ), Universidade Federal Fluminense
(UFF) e Universidade Veiga de Almeida (UVA), de
maio de 2009 a julho de 2012. Em função de seu
êxito ao longo desses anos, o Inove foi incorporado
permanentemente às atividades do Instituto Gênesis,

Resultados do Inove Carreiras & Negócios de 2009 a dezembro de 2012*

Disciplinas
Empresa Júnior
Graduação

Equipu

Inove
compartilhado

$

Incubadora
&
Pulsar

Curso CCE

OPTE
Público em Geral

Extensão

Prêmios

Orientação
Proﬁssional
para o Trabalho e
Empreendedorismo

Disseminação
da Cultura
Empreendedora

Eventos e Parcerias

CEMP’s

Cursos
in Company
compartilhado

$
Empresas

$

$

Pós-Graduação

NAGI

*Figura desenvolvida por Fabrício DaCosta

Mundo
Coordenação de
Empreendedorismo
e Graduação

Brasil

Núcleo de Apoio à
Gestão da Inovação

Resultados do OPTE
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Palestras de
sensibilização de 1h

Três módulos de 4h

Consultorias de 1h

Nº de alunos em 2009

1.511

843

164

Nº de alunos em 2010

284

201

66

Nº de alunos em 2011

1.200

801

231

Nº de alunos em 2012

1.117

628

0

Pessoas beneficiadas

Domínio Adicional

Aluno

e desde agosto de 2012, vem sendo implementado
com mudanças em relação ao modelo anterior,
principalmente por estar atendendo a demandas
setoriais – Inove Música, Inove Mulher e Inove no
Esporte (esse a ser lançado em 2012). O Programa
segue sendo oferecido gratuitamente para o grande
público fluminense, e abrange a promoção de três
cursos sequenciais - Atitude Empreendedora, Mercado & Inovação e Plano de Negócios – que somam
atualmente uma jornada de nove horas.

2011

2012

Total

Nº de pessoas orientadas

370

431

801

Nº de pessoas atendidas

665

1.048

1.713

Obs.: Atendimentos são serviços de
informações básicas transmitidas
para público em geral por qualquer
meio de comunicacão; e orientações
configuram serviços de informação
qualificados para o mesmo público.

* Tabela contempla metodologia do programa apoiado pelo Sebrae até julho de 2012; projeção inclui previsão de beneficiados
nos cursos até dezembro de 2012.

EVENTOS E PARCERIAS
MEU FUTURO NEGÓCIO
O programa “Meu Futuro Negócio” surgiu da
parceria do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) da
Firjan com o Instituto Gênesis com o objetivo
de colocar o conhecimento de empresários
à disposição dos alunos de graduação e pósgraduação da PUC-Rio de forma a incentivar
a geração de ideias e futuros negócios. Além
dos encontros empresariais gratuitos, os alunos
também foram incentivados a apresentarem

propostas de novos negócios. Ao final do
programa, as três melhores ideias foram
premiadas durante o VI Seminário IEL de
Empreendedorismo, e receberão seis meses de
pré-incubação no Instituto Gênesis em 2013.
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Resultados Meu Futuro Negócio

1a fase - Candidatos
Pré-incubação | Incubação

Nº de palestras

Nº palestrantes

Nº de alunos

Nº planos de negócios entregues

12

14

165

21

2a fase
Incubação / Pré-incubação

1a ETAPA

1a ETAPA
DÚVIDA DOS
ANALISTAS

INSCRIÇÃO
2a ETAPA

Palestrantes:

2a ETAPA
ENTREVISTA
COMPORTAMENTAL

PRÉ-SELEÇÃO

• Carlos Mariani Bittencourt, vice-presidente do
Sistema Firjan
• Michel Jager, Koni
• Mario Chady, Spoleto
• Alan James, Biruta Ideias Mirabolantes
• Celso Dantas, Kanitz 1900 Cosméticos
• Rony Meisler, loja Reserva
• Daniel de Jesus, Niely Cosméticos

•
•
•
•
•
•
•

Leila Velez, Beleza Natural
Sérgio Duarte, alimentos Chinezinho
Camila Farani, Café Farani
Sergio Bocayuva, Mundo Verde
Poliana Simões, Laboratório Simões
Luke Cohler, Peixe Urbano
Roger Sabbag, Via Mia.

3 ETAPA

3 ETAPA

a

a

REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO
COMITÊ INTERNO DE SELEÇÃO

SAÍDA DO
PROCESSO

ANÁLISE DA PN

PROCESSO DE SELEÇÃO DE
PRÉ-INCUBAÇÃO + INCUBAÇÃO

RESULTADO DA 3A ETAPA
4 ETAPA
APRESENTAÇÃO
PRÉVIA

SELECIONADOS
5 ETAPA

4 ETAPA

a

a

REUNIÃO COM
SELECIONADOS

SEMANA DO EMPREENDEDORISMO
PUC-RIO
Evento realizado em novembro com palestras focadas
em lideranças na prática, tecnológica e criativa.
Nº de palestrantes

Nº de alunos

10

100

GÊNESIS DE PORTAS ABERTAS
Em 2012, foram realizadas duas edições do evento
Gênesis de Portas Abertas com o objetivo de apresentar a incubadora, empresas incubadas e oportunidades de trabalho que elas tinham a oferecer
para a comunidade PUC-Rio. Ao final do evento, o
público visitou os escritórios de empresas incubadas
e as instalações do Instituto Gênesis.

Resultados Gênesis de Porta Abertas
Nº de palestras

Nº de alunos

2

46

SAÍDA DO
PROCESSO

a

APRESENTAÇÃO PARA
BANCA EXTERNA

5a ETAPA
PAGAMENTO
DA INSCRIÇÃO

RESULTADO DA 5A ETAPA

SAÍDA DO
PROCESSO

6 ETAPA

6 ETAPA
a

a

ASSINATURA DE TERMO
DE CONFIDENCIALIDADE
7 ETAPA

ASSINATURA
DO CONVÊNIO
7 ETAPA

a

a

PROCESSO DE
ORIENTAÇÃO

REUNIÃO DE
AMBIENTAÇÃO

8a ETAPA
ENTREGA DO
PLANO DE NEGÓCIOS

Resultados de Processo de Seleção
2012

SISTEMA DE SELEÇÃO
O Instituto Gênesis da PUC-Rio lança dois editais
por ano para seleção de novos empreendimentos. O
processo de seleção é composto por duas fases: a primeira fase é 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
14

selecionados; a segunda fase divide-se 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 membros de instituições parceiras.

Atendimentos iniciais

23

No de Planos de Negócios entregues

9

No de empresas incubadas

2

No de empresas pré-incubadas

1

*Edital 2012.2 em andamento.
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SISTEMA DE PLANEJAMENTO
periódicas que são oferecidas desde o processo de
seleção até a graduação das empresas.

Consultorias oferecidas em 2012

Oficina de Planejamento de
Negócios (OPN)

Música e Negócios:
Empreendedorismo e Inovação

Total

Nº de cursos

1

1

2

Nº de alunos

29

31

60

EMPRESA JÚNIOR

Números em 2012*

Horas
Plano tecnológico

12

Plano de capital

18

Plano de mercado

18

Plano de gestão

24

Total

72

24

Nº de Membros que passaram em 2012

60

Projetos fechados

35

Projetos em andamento

17

Satisfação

94%

Preço médio

R$ 8.000,00

Prazo médio

42 dias úteis

*Dados até outubro de 2012.

SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO

Palestrantes:

ENSINO NA GRADUAÇÃO

16

Nº de Membros atuais da Empresa Júnior

2012.1

2012.2

Total

Nº de professores e colaboradores

14

19

33

Nº de disciplinas

15

20

35

Nº de turmas

25

26

51

Nº de alunos de graduação

590

729

1.319

Nº de matrículas

696

867

1.563

•
•
•
•
•

Arion Capital
CIX Distribuidora
Blockbuster Online
Souza Cruz
SNA

•
•
•
•
•

Fashion Mall
SportPar
Bravo Produções
Botequim Informal
Escola Preparatória

•
•
•
•
•

Vero Solutions
Felipe Flip
Agência Sarau
Jacarandá
ISDN

• O2C
• Pionnier

Evolução do Faturamento*

492

498
420

376
328
292

261

280

*Dados até outubro de 2012

O Instituto Gênesis, através da Incubadora,
possibilita o desenvolvimento planejado dos
seus empreendimentos por meio de consultorias

ENSINO NA EXTENSÃO
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SISTEMA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
Consultorias oferecidas para empresas incubadas e pré-incubadas
Horas
Assessoria e Consultoria ao empreendedor

0

Assessoria e Consultoria Tecnológica

0

Assessoria e Consultoria Financeira

238

Assessoria e Consultoria em Mercado

188

Assessoria e Consultoria em Gestão

311

Total

737

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
15 anos, o Instituto Gênesis gerou 138 empreendimentos que estão no mercado e juntos somam um faturamento superior a R$ 1,3 bilhão, com um crescimento

Seis empresas: Alta Geotecnia, Doppel, Epa, O2C Hipermídia,
Toda Bossa, Neogeo.

*O SEBRAETEC é um programa do SEBRAE de Serviços em Inovação e Tecnologia - uma solução criada para facilitar o
acesso das pequenas empresas aos serviços tecnológicos visando aprimorar a sua capacidade competitiva.

Nº de empresas residentes

11

Nº de empresas com processo de incubação interrompido

1

Nº de empresas graduadas no ano

3

Empresas Incubadas*
Nº de postos de trabalho (incluindo sócios)

Consultorias oferecidas para empresas incubadas e pré-incubadas
Janeiro/2012
Workshop de Registro de Marcas junto ao INPI - Palestrante Tais Nasser Vilela, advogada da Agência de
Inovação da PUC-Rio.
Julho/2012
Palestra sobre Questões Contábeis – Palestrante Luiz
Salazar - LS Consultoria Empresarial

18

em média de 25% ao ano, e cerca de 11.497 empregos
foram criados, com um crescimento em média de
22% ao ano. Em 2012, 62 das 71 empresas incubadas,
pré-incubadas e graduadas geraram juntas um faturamento total de R$ 423 milhões e empregaram 2054
profissionais.

Incubadora

Consultorias SEBRAETEC*
Nº de empresas que
utilizaram o SEBRAETEC

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E
AVALIAÇÃO E SISTEMA DE APOIO AMPLIADO AOS
EMPREENDIMENTOS

Julho/2012
Curso de Scrum – Palestrante Rafael Sabbagh
Setembro/2012
Palestra Lei do bem – Palestrante José Afonso Oliveira Junior

Faturamento total aproximado
Tributos pagos

133
R$ 8.028.842
R$ 1.153.397

*Todas as empresas incubadas forneceram os dados.
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Pré-incubadora
Nº de empreendimentos residentes

4

Nº de empreendimentos virtuais

2

Nº de empreendimentos com processo de pré-incubação interrompido

1

Nº de empreendimentos que passaram para a fase de incubação

1

SISTEMA DE GERENCIAMENTO BÁSICO
ÁREAS DE ATUAÇÃO DO INSTITUTO GÊNESIS

Empresas Pré-Incubadas*
Nº de postos de trabalho (incluindo sócios)
Faturamento total aproximado
Tributos pagos

56

EMPREENDEDORES
INOVADORES

R$ 103.560
R$ 11.552

TERRITÓRIOS
INTELIGENTES

*Todas as empresas pré-incubadas forneceram os dados.

NEGÓCIOS
INOVADORES
UNIDADES
COMPLEMENTARES

Pós-incubadora
Nº de empresas graduadas

54

Empresas Graduadas*
Nº de postos de trabalho (incluindo sócios)

1.865

Faturamento total aproximado

R$ 415.542.595,66

Tributos pagos

R$ 65.085.278,78

*45 empresas graduadas forneceram os dados.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS
Fonte

Receita

Empresas (pré-incubadas,
incubadas e graduadas)

R$ 230.574,66

Projetos captados

Empresas Satélites
Nº de empresas satélites (Prime)

47

Nº de empresas satélites (Rio Criativo)

19

R$ 2,599.535,99

Custos
Pessoal

R$ 394.838,87

Consultorias

R$ 27.000,00

Cultura
Empreendedora

R$ 23.690,95

Custeio (material de consumo,
energia, telefone, correio, celular)

R$ 136.566,14

Empresa Junior

R$ 262.486,10

Infraestrutura (obras, reparos,
móveis e equipamentos)

R$ 36.715,84

Execução de projetos (incluindo
prestadores de serviços)
Promoção de novos negócios
Total de receitas
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Despesas

R$ 3.116.287,70

Total de despesas

R$ 2.317.541,02
R$ 58.125,57
R$ 2.970.787,44
21

VISITAS INTERNACIONAIS RECEBIDAS

PARTICIPAÇÃO EM REDES E ASSOCIAÇÕES

• 17 visitas recebidas
• Total de 151 pessoas

• Asociación Iberoamericana de Expertos en
Emprendimiento,
Incubación
y
Desarrollo
Empresarial;

Países visitantes

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

Estados Unidos
48 pessoas

Áustria
38 pessoas

Holanda
20 pessoas

Colômbia
15 pessoas

Canadá
8 pessoas

• 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;

Inglaterra
7 pessoas

Alemanha
6 pessoas

Suécia
4 pessoas

PARCERIAS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS

Finlândia
3 pessoas

Portugal
2 pessoas

• 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
Inclusivo - RIDI.

de

Desenvolvimento

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
Aparições na
Mídia 2012

Publicações na PUC (PUC Urgente, Jornal da PUC, TV e Rádio PUC,
Portal PUC-Rio Digital)

Mídia Externa (Jornais, Revistas,
Programas de rádio e TV e sites)

36

76

9

33

45

109

Instituto Gênesis
Empresas
TOTAL:

TREINAMENTOS EQUIPE
Setembro/2012 – Paula Araujo Pereira
II Workshop de Incubadoras do Edital Sebrae Anprotec 01/2011. XXII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos
e Incubadoras de Empresas – Foz do Iguaçu – PR.
Julho/2012 – Equipe Gênesis
Palestra realizada pela profa Julia Zardo no Instituto Gênesis sobre CERNE e incubadoras, parques, pólos e
outros temas relacionados às redes de articulação nacional e internacional destes agentes de desenvolvimento.

22

23

Agosto/2012 - José Alberto Sampaio Aranha
III ENOLL Summer School 2012 do Living Labs – Helsinki/Finlândia.
Setembro/2012 – Ruth E. S. de Mello
Minicurso 4: Preparando sua empresa para um Seed Forum. XXII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos
e Incubadoras de Empresas – Foz do Iguaçu/PR.
Setembro/2012 - Ruth E. S. de Mello
Workshop Tema 1: Da incubação à aceleração de negócios: novas rotas de desenvolvimento. XXII Seminário
Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas – Foz do Iguaçu/PR.

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS E PALESTRAS
Fevereiro/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestra Mesa - Empreendedorismo Social – Campus-Party - Anhembi Parque - Palco Polivalente –
São Paulo – SP.
Abril/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Empreendedorismo” para os alunos do
Curso da Pós-graduação em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da PUC - Rio e médicos residentes
da Santa Casa - Santa Casa da Misericórdia do Rio
de Janeiro – RJ.
Abril/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestra na V Reunião do Grupo de Trabalho para
Elaboração do Plano Estratégico da Rede de Inovação Tecnológica da UERJ - Auditório da Reitoria,
Bloco F - Rio de Janeiro – RJ.
Abril/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Los procesos clave y sus desafíos” no 2° Seminario-Taller para Profesionales del Ecosistema Emprendedor en América Latina – Prodem (Programa
de Desarrollo Emprendedor) – Universidad Nacional
de General Sarmiento - Buenos Aires – Argentina.
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Maio/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Módulo “Liderança, empreendedorismo e intra-empreendedorismo” no Curso de MBA da COMUG
(Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas)
em Gestão de Instituições de Ensino Superior – Desafios acadêmicos: gestão de pesquisa e da extensão
– UNISC – Santa Cruz do Sul – RS.
Maio/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestrante Painel 2 “Inovação na formação superior” no Seminário Educação Superior e Inovação,
realizado no Conselho Nacional de Educação – MEC
– Conselho Nacional de Educação- Brasília – DF.
Maio/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestra Endeavor em rede internet “Como inovar na
Era do Conhecimento” - Auditório do Centro de Convenções Ed. Argentina – Rio de Janeiro – RJ.
Maio/2012
Julia Zardo
Palestra sobre movimento da indústria criativa no
encontro “Empreendedorismo e Inovação”, da Incubadora de Empresas de Design da Escola Superior
de Desenho Industrial da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro - UERJ.

Junho/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Módulo “Inovação e Empreendedorismo” do Curso
Pós Graduação Latu Sensu em Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial MBKM turma 24
– UFRJ – Rio de Janeiro – RJ.
Junho/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Coordenador da mesa Diálogos Setoriais União Europeia – Brasil como parte do Rio + 20 com a apresentação dos programas Rio Criativo (Secretaria de
Estado de Cultura do Rio), Porto Mídia (Porto Digital)
e Sapiens Artis (Sapiens Parque) - Galpão da Cidadania, Zona Portuária do Rio – Rio de Janeiro – RJ.
Julho/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestra Painel “Caminhos da Inovação no Brasil em
Debate” - Conitec 2012 - II Congresso Nacional de
Inovação, Trabalho e Educação Corporativa – Universidade Petrobrás – Rio de Janeiro – RJ.
Julho/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestra TV Globo “Como atrair, desenvolver e reter talentos em funções consideradas estratégicas”
no projeto Talentos da Produção - Projac CGP - Rio
de Janeiro – RJ.
Julho/2012
Julia Zardo
Palestra sobre Economia Criativa para o programa
“I9”, promovido pelo Departamento de Inovação da
Rede Globo.
Agosto/2012
Priscila Castro
Palestra “Gestão de Projetos - Inove” no 50º Congresso Científico do Hospital Pedro Ernesto, da Universi-

dade do Estado do Rio de Janeiro
– Rio de Janeiro – RJ.
Agosto/2012
Priscila Castro
Palestra “Aprofundando os desafios do CERNE 1 –
Sistema de Graduação” no XIV Encontro REINC e
III ENRISUD, no Centro de Convenções da Bolsa do
Rio – Rio de Janeiro - RJ.
Setembro/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Coordenador do tema 1 “Da incubação à aceleração de negócios: novas rotas de desenvolvimento”
no XXII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas e XX Workshop da
Anprotec – Foz do Iguaçu - PR.
Setembro/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Coordenador da mesa redonda “Capital empreendedor e habitats de inovação: lições aprendidas” no
XXII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e
Incubadoras de Empresas e XX Workshop da Anprotec – Foz do Iguaçu- PR.
Setembro/2012
Priscila Castro
Participação na mesa redonda“Capital empreendedor e habitats de inovação: lições aprendidas” no
XXII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e
Incubadoras de Empresas e XX Workshop da Anprotec – Foz do Iguaçu - PR.
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Setembro/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestra no painel de empreendedorismo para os executive MBA´s de Wharton (campus de São Francisco)
no Hotel Windsor Atlântica em Copacabana – RJ.
Setembro/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “A experiência do Instituto Gênesis da
PUC-Rio” - Semana de Administração da Faculdade
Souza Marques – Rio e Janeiro - RJ.
Setembro/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Abertura do Seminário “Qual o Futuro da Lapa e da
Praça Tiradentes” no Seminário Políticas Públicas e
Economia Criativa: Centro Histórico – Espaço Acústico - Rio de Janeiro – RJ.
Setembro/2012
Ruth Mello
Apresentação de artigo escrito com Julia B. G. Zardo sobre o Programa Inove Carreiras & Negócios
do Instituto Gênesis. XXII Seminário Nacional de
Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas
– Foz do Iguaçu/PR.
Setembro/2012
Julia Zardo
Participação em mesa redonda sobre o panorama
de oportunidades de negócio para empresas inovadoras no Rio, na 5ª edição do Agosto Empreendedor da Semana IEL/FIRJAN na Universidade Veiga
de Almeida, Rio de Janeiro.
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Outubro/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Para onde está indo a inovação e como o
pessoal da TIC pode surfar nesta onda” na VI Jornada de Atualização em Computação 2012- JAC UNISC Informática - Santa Cruz – RS.
Outubro/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Ambientes de Inovação com ênfase em
cidades criativas” no l Seminário de Inovação - Salão do conhecimento 2012 - Campus UNIJUÍ com
transmissão via rede – Ijuí – RS.
Outubro/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Como propor e gerenciar projetos de pesquisa que tenham inovação” para Pró-Reitorias de:
Planejamento Institucional, Extensão, Relações Comunitárias, Pesquisa e Pós Graduação e coordenadores e técnicos de pesquisa – objetivo - Promover
a discussão do que é inovação em pesquisa – UNISC
- Santa Cruz – RS.
Outubro/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “É possível inovar na área das Ciências
Sociais e Ciências Humanas” para pesquisadores
da área das Ciências Sociais e Ciências Humanas –
objetivo - discussão do que é inovação na área das
Ciências Sociais e Humanas – UNISC - Santa Cruz
– RS.
Outubro/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “A Tecnologia e a Inovação para um Futuro
Sustentável” no dia do Pesquisador – UNISC - Santa
Cruz – RS.

Outubro/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Conferencia “El aporte de las incubadoras en América Latina” - VI Workshop Formación de Emprendedores Universitarios - Red emprendedorismo e innovación en América Latina (Emprendesur) - Instituto
de Innovación y Promoción para el Emprendimiento
Universitario (IPPEU) - Universidad de San Martín de
Porres – Lima – Perú.
Outubro/2012
Julia Zardo
Participação na banca de premiação e avaliação de
projetos do Prêmio Economia Criativa promovido
pela Secretaria da Economia Criativa/Ministério da
Cultura (SEC/MinC), em Brasília.
Outubro/2012
Julia Zardo
Palestrante sobre economia criativa, empreendedorismo e desenvolvimento territorial no terceiro
encontro do ciclo “Criatividade nos Limites da Cidade”, promovido pela empresa Meldro Criatividades,
Santa Cruz, Rio de Janeiro.
Outubro/2012
Julia Zardo
Palestrante sobre Incubação de Empreendimentos
Criativos: Cultura e Design no Seminário “Cultura,
Ciência e Tecnologia: novos modelos de sustentabilidade”, promovido pela Secretaria da Economia Criativa/Ministério da Cultura (SEC/MinC), em Lisboa,
dentro das atividades do ano do Brasil em Portugal.
Outubro/2012
Julia Zardo
Palestrante sobre Social Design: Applying design
thinking and the creative economy to social enterprise challenges no Fórum Mundial de Negócios Sociais 2012 - Social Enterprise World Forum (SEWF),
Rio de Janeiro.

Outubro/2012
Sérgio Yates
Participante da mesa redonda “Conhecendo o Vale
da Morte” no evento O Vale da Morte das Empresas
Inovadoras do Clube de Engenharia do Brasil – Clube de Engenharia - Rio de Janeiro – RJ.
Novembro/2012
Priscila Castro
Palestra “Práticas empreendedoras de sucesso” noI
Seminário de Empreendedorismo do CCT/UNIFESO
– Teresópolis - RJ.
Novembro/2012
José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Los procesos clave para emprender y sus
desafíos” no VIII Congreso de Emprendedores Nacional e Internacional – La Serena – Chile.
Novembro/2012
Julia Zardo
Integrante do júri das Premiações Eduardo Tapajós,
Corintho Falcão e Selo Verde da Hotelaria promovidos pela ABIH-RJ – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro.
Novembro/2012
Julia Zardo
Mediadora do Painel Empreendedorismo e Inovação
- Gerando novos negócios e influenciando mercados da cultura criativa no Seminário “Desvendando
a Cadeia Produtiva da Indústria Criativa no Rio de
Janeiro”, promovido pela Agência PUC-Rio de Inovação, em cooperação com o Instituto Gênesis da
PUC-Rio e a Secretaria Municipal de Cultura do Rio
de Janeiro, com apoio do CNPq.
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SISTEMA DE GERAÇÃO DE IDEIAS
EVENTOS
Feira de Ideias e Ações:

PUBLICAÇÕES
ARANHA, José Alberto S.; OLIVIERI, Fernanda;
JOURDAN, Catia; CASTRO, Priscila P. O. A; PEREIRA,
Paula A., MELLO, Ruth E. S de M.; ZARDO, Julia B. G.
Extensão tecnológica enquanto iniciativas de estímulo
à inovação de MPEs. Estudos de Benchmarking
Internacional. Micro e Pequenas Empresas. Rio de
Janeiro, documento interno do Cebri: outubro de 2012.

ZARDO, Julia Bloomfield Gama; Mello, Ruth Espínola
Soriano; Dias, Raquel Roldanus. Inove Carreiras &
Negócios _ Análise crítico-descritiva do programa de
estímulo à cultura empreendedora desenvolvido de
2009 a 2012 pela PUC-RIO em parceria com outras
universidades e apoio do Sebrae Nacional. Anprotec:
julho de 2012.

ARANHA, José A. S.; A Arte do Encontro. Cadernos
de Tecnologia 5. Conselho Empresarial de Tecnologia,
pgs 161- 182, Firjan/GDI, Rio de Janeiro, RJ, 2012.

ZARDO, Julia Bloomfield Gama. Artigo Economia
Criativa e Ambientes para o Desenvolvimento.
Rio Cidade Criativa: a cultura como quarto pilar
do Desenvolvimento. Realização Cidade Criativa
Transformações Culturais. Org. Regina Miranda. 2012.

MELLO, Ruth E. S. Estudo de Caso Empresa Júnior da
PUC-Rio. Programa Regional de Emprendedorismo
e Innovación en Ingeniería. Documento interno do
Banco Interamericano de Desenvolvimento. Rio de
Janeiro, janeiro de 2012.
ZARDO, Julia Bloomfield Gama; Mello, Ruth Espínola
Soriano. Análise crítico-descritiva do Programa Inove
Carreiras & Negócios. EmpreendeSur. Perú, outubro
de 2012.
ZARDO, Julia Bloomfield Gama; Mello, Ruth
Espínola Soriano.
Rio Criativo – Incubadora de
Empreendimentos da Economia Criativa do Estado
do Rio De Janeiro: Análise Crítica da Universidade
Empreendedora Executora de Política Pública In:
Sistema e Gestão v. 7, n. 2, Revista Eletrônica, UFF:
2012. pp 206-221 Disponível em http://www.uff.br/sg/
index.php/sg/article/viewFile/V7N2A6/V7N2A6
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Promoção de duas edições do evento que apresenta os produtos finais das 12 disciplinas de Atitude Empreendedora ministradas no ano; cerca de 400 alunos participantes e 70 trabalhos nos dois semestres.

Galeria Plano de Negócios:
Evento que contou com cerca de 12 projetos apresentados como trabalho final de alguns alunos da disciplina de
Planejamento de Negócios.

XV Mostra PUC-Rio:
Estande da Coordenação de Ensino de Empreenddorismo (CEMP) em que 95 pessoas contaram sua ideia em até
3 minutos para câmeras instaladas no campus, sendo que as três melhores foram premiadas com iPads e tiveram
acesso aos três principais grupos de investidores do Rio de Janeiro.

Rio Business Plan Competition:
O Instituto Gênesis promoveu em agosto esta competição em parceria com a Santa Clara University e a empresa
The Austral Group. Foram selecionadas cinco empresas para apresentarem seu pitch no Instituto Gênesis e a
empresa Carro.com.vc foi a vencedora da competição e premiada com passagem aérea e acomodação para visitar
investidores e empresas do Vale do Silício, nos EUA.

CONVÊNIOS DE P&D&I
A PUC-Rio, por meio do Instituto Gênesis, firmou convênios de cooperação técnica em 2012, com a MOBI-CARE,
Redetec e a empresa graduada M4U. O objetivo da cooperação técnica é realizar iniciativas que gerem um
conjunto de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, assim como atividades correlatas
com o objetivo de compartilhar conhecimento.
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Desenvolver uma nova metodologia baseada em
times de empreendedores para a criação de negócios globais e internacionais, unindo as experiências
de empreendedorismo do Instituto Gênesis e do
Tiimiakatemia - Finlândia.

Fundação
Planetário do Rio
de Janeiro

Desenvolver um processo sistemático de gestão estratégica de negócios de Centros de Difusão de Ciência e
Cultura, adotando-se ferramentas de gestão consagradas e de natureza participativa.

14 BIS

FEPESE Fundação de Estudos e Pesquisas
Socioeconômicos
(Ministério dos
Esportes)

Colaborar na exposição Brazil at Heart, na Embaixada
do Brasil em Londres, apresentando seis produtos e/
ou serviços de empresas brasileiras no espaço, além
de desenvolver a estratégia de atuação no apoio às
empresas inovadoras brasileiras e planejar, de forma
detalhada, as oportunidades para essas empresas nas
Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.

SEBRAE

Implementar, manter e aprimorar as práticas-chaves
do nível de maturidade CERNE 1 na Incubadora de
Empresas do Instituto Gênesis da PUC-Rio até 2014 e
apoiar as incubadoras nucleadas a adotarem e planejarem a implementação do modelo CERNE 1 em suas
unidades através de um apadrinhamento.

Finep

O foco deste projeto é a gestão da inovação nas
empresas. Elaborado em setembro de 2011 e aprovado pela FINEP em 2012, o NAGI pretende colaborar
com as empresas propiciando 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 para capacitar e auxiliar as empresas no
processo de inovação em produtos/serviços/processos, integrando ferramentas e redes segundo o
modelo de inovação aberta.

empreendedorismo em cidades, arranjos produtivos
locais ou comunidades, visando o desenvolvimento
sustentado dessas regiões e o bem-estar das pessoas.

Graduação

Edital Sebrae/Anprotec - Aplicação do modelo CERNE 1

NAGI – Núcleo de Apoio à Gestão
da Inovação

30

Cultura
Empreendedora

Pré-Incubação

Incubação

Pós-Incubação

Desenvolvimento
Local e Social

Un

ive

rsi

da

de

Planejamento Estratégico do
Planetário 2012 - 2020

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 inovação até a aplicação de ferramentas de

Seleção

Comunidade Acadêmica

Empreendedorismo

Pesquisa

Produto / Serviço

*Figura desenvolvida por Fabrício DaCosta

Faperj

Objetivo do Projeto

de

Programa de Desenvolvimento
de time de empreendedores para
geração de empresas inovadoras

Financiadora/
Contratante

da

Nome do Projeto

SISTEMA DE PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL SUSTENTAVÉL

So
cie

PROJETOS APROVADOS EM 2012

REPRESENTAÇÕES
•
•

Câmara Especial de Gestão dos Arranjos Produtivos Locais do Estado do Rio de Janeiro;

•
•
•
•
•

Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro;

Câmara Setorial de Economia Criativa, do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do
Rio de Janeiro promovido pela ALERJ - Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro;

Estação PUC-Rio de Economia Criativa;
Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro;
Instituto de Mídias digitais da PUC-Rio - IMD;
Rede Rio Música do Sebrae/RJ.
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PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Ações realizadas em 2012: Este projeto foi captado no
final de 2011 e o convênio assinado em meados de 2012.
O projeto está em fase de planejamento, prospecção de
parcerias e diagnóstico das comunidades de Santa Teresa
e entorno.
Parceria: UPP Social.
Financiador: Chevron.

Multiplicando Empreendedorismo –
Município de Itabira

Financiador: Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico.
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Arquivo ultimanoticia.com.br

Objetivo: Esse projeto visa promover ferramentas de desenvolvimento socioeconômico sustentável que possam
ser reaplicadas em projetos sociais de estímulo e fomento à
cultura empreendedora. Visa também estimular a geração
de negócios com base nas potencialidades e identidade
local do Município de Itabira, em Minas Gerais.

Parceria: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabira - INDESI.

Objetivo: O Rio Criativo foi concebido em 2009 pela
Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro em
parceria com o Instituto Gênesis da PUC-Rio, tendo
sido apontado pelo Relatório da Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
(Unctad) de 2010 como a iniciativa que põe em
marcha um plano de ação para fomentar a economia
criativa no Estado do RJ. O Rio Criativo abrange duas
incubadoras – Rio de Janeiro e São João de Meriti/
RJ, que, desde agosto de 2012, tem apoiado empreendimentos abrigando o Centro de Orientação a Empreendedores Criativos, que visa qualificar projetos e
empreendimentos do setor criativo de todo o Estado,
a partir da oferta gratuita de cursos e consultorias.
Ações realizadas em 2012: Desde agosto de 2012,
incubação de 19 empreendimentos criativos selecionados no Edital Público do projeto de 2010, sendo
quatro à distância e um empreendimento incubado
na Incubadora da Baixada, em São João de Meriti/RJ.
O Centro de Orientação de Negócios do Rio Criativo
iniciou as atividades de capacitação na Baixada em
2 de outubro, onde promoveu 12 cursos públicos
de capacitação, em um total de 52h. Mais de 400
empreendedores tiveram acesso a temas como Empreendedorismo e Inovação, Atitude Empreendedora,
Empreendedor Individual, Modelo de Negócios Inovadores e Marketing Digital.

Regiões Apoiadas: Município de Itabira - MG

Ações realizadas em 2012: Este projeto foi prospectado
em 2012 para ser executado em 2013.

Regiões Apoiadas: Rio de Janeiro/RJ e São João de
Meriti/RJ.

Acervo do Rio Criativo.

Objetivo: Este projeto visa fomentar a cultura empreendedora em comunidades de Santa Teresa por meio da capacitação técnica empreendedora de mulheres de baixa
renda e em situação de risco visando a geração de renda
através da criação e implementação de novos empreendimentos com base nas potencialidades e identidade local.

Acervo do Rio Criativo.

Regiões Apoiadas: Santa Teresa - RJ.

Arquivo uppsocial.org. Fotografia de Saulo Nicolai, vencedor do
concurso Meu Rio Fotográfico.

Teresas em Ação

Rio Criativo – Incubadoras de
Empreendimentos da Economia
Criativa do Rio de Janeiro
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EMPREENDIMENTOS
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EMPRESAS INCUBADAS E GRADUADAS

DO INSTITUTO GÊNESIS

Empresa
graduada

Empresa
incubada

LOGÍSTICA E GEOPROCESSAMENTO

Programare

Weavers

A empresa desenvolve os seguintes produtos: ERP
para Distribuidora de Produtos Hospitalares (medicamentos, equipamentos, etc), e Automação do
Departamento de Licitações. Além disso, desenvolve
software sob encomenda e linha de geradores automáticos de software.

Oferece soluções de conectividade (internetworking).

www.programare.com.br
empresa
CH
LUPATE
empresa B
RWE
CARRIE

antiga
LE
CONSO

Zap Logística

Globaltrac

Soluções inovadoras em logística com tecnologia da
informação. Seu principal produto é o ZAP Frete, que
realiza estimativa de custos de frete no transporte rodoviário (entre quaisquer municípios do país) e fluvial
na região amazônica, em ambiente web.
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Lumina Corporate Solutions

PrimeUp
Apoia empresas na gestão e otimização de seus ativos de TI. Gestão de Portfolio de Projetos, Processos
de Negócios e Governança de TI, Gestão de Ciclo de
Vida de Software e Gerenciamento de Performance
de TI são algumas das nossas principais frentes de
atuação.
www.primeup.com.br

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

empresa

Digitok
XEROX

Lumis

Empresa com foco na otimização
de
empresa
negócios fortemente suportados
por TI, através de
MARLIN
produtos de análise de informações de monitoração
em tempo real, e um produto de gestão de serviços
de TI focado na colaboração entre os operadores.

Especializada em soluções para mídias interativas.
Desenvolve e integra novas tecnologias (smartphones, tablets, Internet, computação gráfica e visão
computacional) criando software e hardware inovadores e interativos.

Fornecedora do maior produto nacional para Portais,
Gestão de Conteúdo e Colaboração. Vinte e cinco
porcento das maiores empresas do Brasil utilizam soluções Lumis para interagir com seus públicos através
da web, tablets, smartphones e redes sociais.

www.intelie.com.br

www.digitok.com.br

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

Superwaba

empresa
CH
LUPATE
empresa B
RWE
CARRIE

www.weavers.com.br
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L
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K2 Sistemas
Fornece soluções que direcionam a inovação dos
processos operacionais e administrativos.
www.k2sistemas.com.br

www.lumis.com.br
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MARLIN tais como RFID ativo, sensores e
system - RTLS),
telemetria, provendo inteligência de negócios que
agregam valor ao desempenho de seus clientes.

Desenvolve soluções sob medida para web, com alto
padrão de tecnologia e design. Atua em todo o ciclo
de projetos digitais: ai, design, desenvolvimento,
infraestrutura e marketing digital. Possui a patente
do Legitimi, tecnologia que compõe seu produto de
múltiplos fatores de segurança da informação, além
de uma JV com a Canadense iRISEmedia.

www.rastre.me

www.marlin.com.br / www.getmade.com.br
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Ideais

Nit Soluções 2.0

Empresa de desenvolvimento, integração, design e
outsourcing de aplicações coporativas, especializada em: arquiteturas orientadas a serviço, portais,
e-commerce, business intelligence, mobile, gerenciamento de processos de negócio e busca corporativa.
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
SmartDecision

Passo-a-Passo

Empresa de consultoria e desenvolvimento de
software. Tem como foco o desenvolvimento de
soluções de sistemas de apoio à decisão para auxiliar
a gestão estratégica e de negócios de empresas,
considerando o atual cenário de globalização dos
mercados (caracterizado por incertezas de natureza
política, social, econômica e tecnológica).

A empresa tem como foco a simulação em tempo
real de equipamentos, sistemas e processos. Especializada no treinamento operacional a partir de
técnicas de simulação no computador, desenvolve
também ferramentas de treinamento on-line e oferece soluções que englobam sistemas de tigestão
e
an ga
certificação.
OLE
S
N
O
C
resa

www.smartdecision.com.br
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MARLIN em tempo real, para
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lojas virtuais e indústrias. E para o consumidor pelo
site caiudepreco.com.br.

www.sieve.com.br
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Parceria Social
Empresa de consultoria que tem como objetivo
desenvolver e fortalecer projetos de comércio justo.
www.parceriasocial.com.br
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Superar Consultoria
Especializada em gestão emocional, oferece soluções para aprimorar habilidades de relacionamento
interpessoal. Desenvolvimento de neurotecnologia,
software, games para treinamento gestão estresse e
alto rendimento.

RF Pesquisa
Empresa que atua no mercado de pesquisas qualitativas e quantitativas.
www.rfanalisepesquisas.com.br

www.superar.esp.br
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Bitix

Publit Soluções Editoriais

Outras Letras

Especializada em soluções de publicações de pequenos volumes a grandes tiragens.

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. Seu catálogo
completou 60 títulos em 2012.

www.publit.com.br

Empresa de consultoria, planejamento e desenvolvimento de soluções em Mobile Marketing especializada no desenvolvimento de aplicativos para iOS e
Android.
www.bitix.com.br

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

www.outrasletras.com.br

Marília Brandão

ÁUDIO, VÍDEO E MÍDIA DIGITAL

A empresa atua na área de fotografia escolar e oferece fotografias de turma, individual e de eventos.
www.mariliabrandao.com.br

Arte Eletrônica

Nigraph

Produtora que presta serviços e consultoria em tecnologias convergentes de áudio e vídeo e gera conteúdo para a indústria audiovisual, de trilhas sonoras até
locuções em diversos idiomas, pré e pós-produção.

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

www.arteeletronica.com.br

www.nigraph.com.br

Estúdio Criatura

Cinema Nosso

Especializada na criação de projetos educacionais e
institucionais, a empresa desenvolve produtos para
diversas mídias, como: jogos digitais educativos, vídeos, livros e materiais didáticos.

Especializada em formação, produção, realização de
eventos e consultoria audiovisual.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

AUTOMAÇÃO

Cipher

Future House Automação e Segurança

Multinacional brasileira especializada em Segurança
da Informação, com 12 anos de história e diversos
escritórios na América Latina, Estados Unidos e Europa. A empresa fornece soluções completas para
Segurança da Informação, Proteção à Fraude, Risco e
Compliance, e Monitoramento de Transações.

Elabora soluções personalizadas em automação e
segurança, criando ambientes inteligentes.
www.futurehouse.com.br

www.ciphersec.com.br

www.cinemanosso.org.br

www.estudiocriatura.com.br
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Cortex Intelligence
A empresa
empresa é referência nacional em soluções de
XEROX competitiva e de mercado.
inteligência
www.cortex-intelligence.com

PRIMA-7S

Ativa Tecnologia e Desenvolvimento

A PRIMA-7S conta com um doutorando e três doutores com 35 anos de experiência na área de integridade estrutural. Possui ferramentas próprias, desenvolvidas para conferir maior agilidade e confiabilidade
no tratamento dos dados obtidos nas atividades de
inspeção e monitoramento.

Empresa de alta tecnologia em robótica submarina
que atua na área de integridade, realizando serviços
de inspeção, monitoração e intervenção em equipamentos instalados em águas profundas (Offshore).
www.ativatec.com.br

www.prima7s.com

Decision Support

EDUCAÇÃO

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

ENERGIA E PETRÓLEO

Vero Solutions

E-Create
Oferece soluções integradas em e-learning.

Minds at Work

Pipeway

Desenvolve soluções tecnológicas inovadoras, baseadas em jogos e plataformas virtuais 3D, para seleção
de talentos, realização de feiras e centrais de estágio
virtuais. Atua em consultoria de processos, recursos
humanos e coaching. presa

Empresa de forte base tecnológica que visa a excelência em soluções de missão crítica, através da
pesquisa e aplicação de tecnologias de ponta na área
de engenharia de software.

Desenvolve equipamentos de tecnologia e presta
serviços na área de inspeção e integridade de dutos.

empresa B
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www.pipeway.com
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Choice
Soluções de inteligência em energia.
www.choice.com.br
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Especializada no segmento de Web Based Training. A
MHW é uma empresa do grupo Xerox.

www.e-create.com.br
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Zeltzer

ID - Projetos Educacionais

Doppel

SócioDesign

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. O game Aventura Empreendedora é sua mais nova ferramenta de motivação ao
aprendizado do empreendedorismo desde a infância.

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 programas de formação, cursos e materiais didáticos, e
capacitação de multiplicadores internos.

Empresa especializada em design de produtos, 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.

Une o design à ação social, gerando soluções e produtos criativos para se us clientes.

www.doppel.com.br / www.blog.doppel.com.br

www.idprojetoseducacionais.com.br

www.zeltzer.com.br

TELECOMUNICAÇÕES

www.escoladeempreendedorismo.com.br
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Toda Bossa Slow Design®
Desenvolve objetos criativos com a colaboração de
artistas ao redor do mundo. O objetivo é estudar e
experimentar novas superfícies para estampar a arte
de novos talentos, sempre que possível utilizando
materiais sustentáveis. Através do todabossa.com, a
empresa capta ilustradores interessados em participar das coleções, que têm retorno financeiro através
de royalties concebidos a partir da venda das peças
que levam a sua assinatura.
www.todabossa.com
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Em 2010, a Compera nTime decidiu mudar de nome
e escolher aquele de uma pequena empresa de
mobile marketing adquirida dois anos atrás: Movile.
Atualmente a Movile é a mais completa empresa de
serviços para celular da América Latina.

M4U
Empresa de integração de soluções baseadas em
dispositivos móveis.
www.m4u.com.br

www.movile.com

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

I-Dutto

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

JÓIAS E ACESSÓRIOS

MEIO AMBIENTE

Zóia
Moleque Mateiro

Ambio

O Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental é
uma empresa cujos produtos são projetos de educação ambiental que contemplam diferentes segmentos
da sociedade.

Empresa de soluções ambientais, com foco no mercado de mudanças climáticas. Atua no desenvolvimento
de projetos dentro do mercado do Protocolo de Quioto e na elaboração de inventários de carbono.

www.molequemateiro.com.br

www.ambiopar.com

Utiliza formas, cores e diversos materiais entre eles
a cerâmica plástica, em seus produtos que são facilmente reconhecidos pelo seu conceito em aliar arte
e design. Materiais alternativos e resíduos industriais
são cada vez mais o foco da marca. O resultado é
uma linha atemporal e sofisticada para mulheres de
bom gosto.

Espaço Rita Santos
Instituição de ensino na área de joalheria com
cursos de especialização em ourivesaria básica e
avançada, modelagem em cera, cravação de gemas
e esmaltação a fogo.
www.espacoritasantos.com.br

www.zoia.com.br

Etc.
Izabel Andrade – Jewellery Design
Desenvolve jóias utilizando ouro, prata e pedras
preciosas.

Empresa de acessórios exclusivos que possui a etc.
noivas, uma linha especial para casamentos, composta por charmosas peças em metal.
www.lojaetc.com.br

www.belandraderamos.com

46

47

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EMPRESAS

PRIME - SATÉLITES
ENTRETENIMENTO

Evenka Software

Lifeware

A Evenka desenvolve ferramentas baseadas na web
para os organizadores de eventos, tais como bilheteria
online, geração de sítios dos eventos, ferramenta de
controle de conteúdo, dentre outras. As ferramentas
podem ser contratadas em conjunto ou separadamente.

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

www.evenka.com

Newronio Malabares

CineDica

É uma empresa que atua no mercado de brinquedos
educativos, tendo seu maior diferencial a qualidade e
garantia de seus produtos e serviços.

O CineDica é uma empresa online que se utiliza da
entropia causada por um ambiente de rede-social
para coletar informações.

www.newronio.net

www.cinedica.com.br

Place to Ask
É um marketplace para a terceirização de serviços,
focado no público corporativo. Atualmente a empresa
está desenvolvendo um produto complementar, que
irá ao ar em 2013, denominado Facilito.com.

Eximios
A empresa oferece sistemas na modalidade offshore
outsourcing para o mercado de TI da Noruega.
www.eximios.com

www.facilito.com.br / www.placetoask.com

MEIO AMBIENTE
SEO Master
Alis Soluções em Engenharia

Ambiem

Empresa especializada em monitoramento ambiental,
redes de sensores e soluções inovadoras.

Desenvolve soluções para o saneamento ambiental,
principalmente dos recursos hídricos, e ainda conta
com linhas de pesquisas na área de sabões e produtos
de limpeza, bebidas para o consumo humano, biorremediação de petróleo, cosméticos e produtos de
higiene pessoal.

www.alistecnologia.com.br

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 online e a sua competitividade.
www.seomaster.com.br

www.em-la.com
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ÁUDIO, VÍDEO E MÍDIA DIGITAL

NANOTECNOLOGIA E NOVOS MATERIAIS
NanoBusiness
Informação e Inovação

GOMUS

Photon 3D

Nano Business Informação e Inovação

ABRASDI

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.

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. Desenvolve aplicações de suas
técnicas para exibição de material estéreo em salas de
Cinema 3D, em monitores de LCD, PLASMA ou DLP,
e em monitores autoestereoscópicos, sem a utilização
de óculos.

A NanoBusiness Informação e Inovação busca acelerar o desenvolvimento de inovações tecnológicas de
produtos, processos e serviços no Brasil.

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.

www.gomus.com.br

www.photon3d.com.br

www.nanobusiness.com.br

www.abrasdi.com.br

EDUCAÇÃO

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

Semente da Música Brasileira
Empresa especializada no fomento da geração de
conteúdo musical (áudio e vídeo).

Instituto Rio Moda

Ezlearn

A empresa trabalha com educação em moda e demandas expressas pelo mercado.

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.institutomoda.com.br

www.sementedamusicabrasileira.com.br

WDL Sistemas Eletromecânicos
Desenvolve aplicações interativas e soluções que
agregam valor à plataforma de TV digital.

Empresa desenvolvedora de sistemas de displays e
cartazes eletrônicos integrado ao sistema gerencial
da loja-cliente através de comunicação de dados pela
rede elétrica (PLC).

www.peta5.com.br

www.wdl.com.br

Peta5

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

www.ezlearn.com.br / www.meuingles.com

GESTÃO DO 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
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LOGÍSTICA E GEOPROCESSAMENTO

SAÚDE, ESTÉTICA E NUTRIÇÃO

Global B2C
Oferece serviços de venda pela modalidade B2C a
fábricas e distribuidoras de pequeno e médio porte.

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Magia da Mata Cosméticos

Bionix

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

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

www.magiadamata.com.br

Pró-Laudo

B&M TECNOLOGIA E ENGENHARIA

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.

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

www.pro-laudo.com.br

Atlan Bio
Desenvolve produtos orgânicos e sustentáveis.

JÓIAS E ACESSÓRIOS

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

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

Ana Berredo Jóias

Elle Cinq

Empresa de fabricação de jóias através de técnica de
moldes reciclados.

Empresa especializada em desenvolver jóias customizadas e projetos personalizados.

www.anaberredo.com

www.ellecinq.com.br

www.cleverpack.com.br

Ocroma

OLENDZKI

Gestora independente de fundo de fundos de private
equity e venture capital.

A OLENDZKI tem como proposta unir a arte da escultura à avançadas técnicas de ourivesaria na criação
de jóias.

www.ocroma.com
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www.olendzki.com.br
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ENERGIA E PETRÓLEO

AUTOMAÇÃO

Posto In

Fontes Renováveis

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

Empresa voltada para soluções tecnológicas nas áreas de energia e ambiental. Faz coleta de óleo vegetal
usado em toda rede Pão de Açúcar com exclusividade
e com objetivo de produção de biodiesel.
www.frenovaveis.com.br

Zaruc Tecnologia

Luka Machine

Empresa capixaba com foco no setor de distribuição
de energia elétrica, automação e controle industriais,
a Zaruc desenvolve projetos tecnológicos inovadores
e cria soluções capazes de simplificar processos.

A Luka Machine é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções eletrônicas para sistemas
de auto-atendimento. Desenvolvendo sistemas, produtos e serviços diferenciados a partir da utilização de
eletrônica de última geração.

www.zaruc.com.br

Invision

WSN

Serviços de processamento e análise de dados sísmicos para exploração e desenvolvimento de reservatório de petróleo e gás.

Empresa desenvolvedora de equipamentos de perfuração utilizados na indústria petrolífera.

www.invisiongeo.com.br

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

DESIGN
Net Logos
A Net Logos é especializada na criação de logotipos,
folders, sites e cartões de visitas online com qualidade, garantia e prazo de até três dias úteis.
www.netlogos.com.br

TURISMO

www.lukamachine.com.br

ENGENHARIA

www.wsn-monitoring.com.br

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

TELECOMUNICAÇÕES

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

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

EDITORIAL

UZEDA
Empresa prestadora de serviços especializados de
segurança em eletricidade e em atmosferas explosivas.
Conta com profissionais de larga experiência industrial nas áreas de projeto, manutenção e operação de
instalações industriais de médio e grande porte e, soluções em gerenciamento, auditoria de conformidade,
segurança em eletricidade e treinamento para indústria
latino-americana.
www.uzeda.eng.br

Mingau Produções
Cria conteúdo para crianças e adolescentes, pais e professores, online e offline. Desenvolve websites, jogos,
animações, ilustrações, atividades, livros e apostilas
voltados para esse público. Também presta consultoria
sobre a reformulação de conteúdo online, sites, sistemas e redes sociais.
www.mingauproducoes.com.br
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AUDIOVISUAL

EMPRESAS INCUBADAS

NO RIO CRIATIVO
ARTES PLÁSTICAS

Arissas Multimídia

Meldro Criatividades

Produtora voltada para a realização em cinema
independente de baixo e médio porte, produção
audiovisual com fins sociais e artísticos e dedicada especialmente à documentação de arte urbana nacional
e internacional.

Produtora que pesquisa e atua em periferias da cidade
do Rio de Janeiro, assessorando empresas, artistas,
instituições do Terceiro Setor e empreendedores na
composição de conteúdos audiovisuais para distribuição em multiplataformas, em bens e serviços como:
Videoclipes, vídeos institucionais, oficinas, eventos e
projetos autorais.

www.arissasmultimidia.com

www.meldro.com

IU – Intervenções Urbanas

Projeto Subsolo

Empresa que foca na criação de projetos de intervenções urbanas para o mercado, em parceria com
agências de comunicação, a fim de possibilitar uma
nova experiência para o público consumidor.

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.br

fagnermarcal@yahoo.com.br

Mobcontent
Produtora de conteúdo audiovisual transmídia com
foco no engajamento do usuário.
www.mobcontent.com.br

EVENTOS

MODA

PUBLICIDADE

Ponte Plural

Julia Vidal Etnias Culturais

Benfeitoria Mirabolante

Martinica Digital

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 RJ.

Criada em 2005, a grife valoriza raízes étnicas através
da moda contemporânea, educativa e brasileira, tendo como meta o crescimento sustentável.

A Benfeitoria Mirabolante é uma empresa prestadora
de serviços online 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.

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.ponteplural.com.br

www.balaco.net

www.martinicadigital.com.br

www.benfeitoria.com
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ARTES CÊNICAS

EmCartaz! Empreendimentos Culturais

EncontrArte

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 platéia.

Comercialização de produtos culturais do Estado do
Rio, priorizando a Baixada Fluminense, para estruturar e ampliar o mercado de trabalho para artistas e
técnicos em artes e eventos.
www.encontrarte.com.br

www.emcartaz.art.br

MÚSICA

ARQUITETURA E RESTAURO

EDUCAÇÃO

Jequitibá Conservação e Restauro

Tipiti Invenções Culturais e Educativas

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.

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.
www.tipiticultural.com

jequitibarestauro@gmail.com

TURISMO
Bolacha Discos

Rumori

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.

Empresa de desenho sonoro cujo produto, o portal
BRtracks, propõe a venda de licenciamentos de músicas fornecidas por uma rede de parceiros conectados
à uma rede social (BRcast), com oportunidades de
negócios à indústria fonográfica independente.

www.bolachadiscos.com.br

felipe@rumori.com.br

SOFTWARE

Rios de História

Brazilidade

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.

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.riosdehistoria.com

www.brazilidade.com.br

Movere.me

E-trilhas

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‘”.

O e-trilhas é o canal de divulgação do estilo de vida e
da natureza do Rio de Janeiro. Reúne entretenimento,
informações multidisciplinares e responsabilidade
sócio-ambiental, com o objetivo de fomentar o ecoturismo no estado.

www.movere.me
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www.etrilhas.com.br
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