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Desde 1996 a PUC-Rio desenvolve ações de fomento ao empreendedorismo.
Em 1997 criou o Instituto Gênesis com a finalidade de consolidar a PUCRio como a primeira Universidade empreendedora do país. Desde então,
o Instituto Gênesis realiza um conjunto de práticas que lhe permitem um
trabalho continuado de formação de empreendedores, apoio a criação de
empreendimentos e promoção de desenvolvimento local, estreitando seus
laços com o mercado e garantindo que as pesquisas produzidas no ambiente
acadêmico impactem efetivamente na sociedade.
Este Relatório Anual apresenta um panorama do trabalho realizado pelo
Instituto Gênesis PUC-Rio, e é publicado anualmente desde 1997. Em 2013 a
estrutura desta publicação evoluiu e com uma linguagem objetiva apresenta os
acontecimentos mais relevantes do ano, divididos pelas três áreas de negócios
do Instituto Gênesis:

Cultura empreendedora
A área de Cultura Empreendedora é responsável pelo ensino de
empreendedorismo na graduação, extensão e pós-graduação. Em 2013, por
meio dos seus programas de ensino promoveu a cultura do empreendedorismo
de forma transversal para 4.275 pessoas, criando ambientes multidisciplinares
de troca e construção de conhecimentos.

Empreendimentos e Negócios
Inovadores
Na área de Empreendimentos e Negócios Inovadores concentra-se todo o sistema
de seleção, apoio e desenvolvimento de empreendimentos inovadores nos
diversos setores. Neste ano, as empresas pré-incubadas, incubadas e graduadas
geraram mais de R$ 751 milhões de faturamento e 2.702 postos de trabalho.

APRESENTAÇÃO

Ambientes de Inovação
A área de Ambiente de Inovação é responsável por gerar desenvolvimento
local através da aplicação dos conhecimentos gerados pelo Instituto Gênesis
nos territórios em que atuam. Os projetos desenvolvidos por esta área visam
desenvolver uma experiência territorial de inclusão social e inovação que
contribuam para melhoria da qualidade de vida da sociedade. Em 2013 três
projetos de desenvolvimento local foram executados e dois foram captados
para 2014.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2013
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mensagem
do diretor
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foto aranha

Quando um filho completa 18 anos,
pai e filho vivem momentos de
reflexão. Os 18 anos da Empresa
Júnior PUC-Rio é o inicio do Instituto
Gênesis. Um Instituto que começou
da junção de um programa do ITUC
com um projeto chamado InfoGene.
Ele foi crescendo com as pessoas
que iam se juntando ao projeto.
Alunos jovens, que compraram a
causa e que foram se formando,
fazendo seus MBAs, mestrados e
doutorados. Uma equipe jovem que
unida trouxe este projeto até aqui.
Dezoito anos, maioridade da júnior e
rito de passagem do Gênesis.

Isto significa passar por 2014 em
constante negociação. Negociações
internas, com departamentos, com
parceiros externos e com pessoas
associadas, portanto, preparando
nosso espírito para o novo ano, vou
descrever a história de Rajneesh
dos 17 camelos que mostra que
sabendo-se agregar algo externo,
podemos resolver nossos desafios
internos.

Quando orientamos nossos jovens
empreendedores, mostramos
que aliados a sua criatividade e
competência, eles precisam de
cabelos brancos para dar um salto
quântico. É o momento de eles
incorporarem anjos e da Empresa
Júnior ir buscar seus antigos
presidentes e diretores.

• para o filho mais velho a metade
dos seus camelos;
• para o do meio, um terço;
• e, uma nona parte para o filho mais
novo.

Foto: Gabriela Doria / Jornal da PUC

Para o nosso Instituto, depois
de consolidar a cultura
empreendedora, os novos negócios
e os ambientes de inovação, nós
precisávamos atrair através da
inovação as grandes empresas,
trabalhar mais a internacionalização
dos nossos spinoff’s e nos
aproximarmos do capital
empreendedor. Era o momento
de atrair pessoas experientes do
mercado para trabalhar com os
nossos jovens Genéticos.
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Eng. José Alberto
Sampaio Aranha
Diretor do Instituto
Gênesis da PUC-Rio

Uma experiência de fusão de
talentos com um potencial conflito
intergeracional. Neste caso, com um
agravante, um objetivo divergente.
Manter a cultura e os valores dos
jovens agregando a experiência dos
tempos de mercado. É desta forma
que estamos terminando 2013. Com
um grupo de profissionais seniores
de inovação, internacionalização e
de investimentos convivendo com os
nossos jovens.

Um homem morreu e deixou para
seus três filhos uma herança de 17
camelos, com a condição de que eles
os repartissem da seguinte forma:

Os três filhos começaram a
negociar, mas não conseguiram
entrar em um acordo. Como dividir
os 17 camelos conforme as regras,
sem cortar nenhum animal ao meio?
E para que servia um camelo morto
e em pedaços?
A discussão começou a ficar
complexa e a relação a ficar difícil.
Desesperados os irmãos recorreram
à ajuda de uma sábia anciã.
Após pensar durante um tempo, a
anciã fez uma proposta. Ofereceu
um camelo de sua propriedade e
os incentivou a achar uma solução.
Com 18 camelos para repartir, a
solução ficou fácil:
• o filho mais velho levou a metade:
9 camelos;
• o filho do meio, um terço: 6
camelos;
• e o filho mais novo, a nona parte:
2 camelos.
Então, sobrou um camelo, e eles o
devolveram à anciã.
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cultura
empreendedora
cursos, oficinas e palestras destinadas a desenvolver
e aprimorar a prática do empreendedorismo
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A área de Cultura Empreendedora do Instituto Gênesis da PUC-Rio é
responsável pelo ensino de empreendedorismo na graduação, na extensão
e na pós-graduação. Abrange uma diversidade de palestras, oficinas,
cursos, programas, disciplinas e eventos que abordam desde aspectos
comportamentais do empreendedor ao planejamento de negócios, da geração
de ideias e oportunidades à gestão de carreiras e empreendimentos, e com
foco em diferentes setores da economia. Os produtos e processos da área de
cultura empreendedora são organizados e segmentados em função de seu
público, conforme figura abaixo.

$
Aluno

Público em Geral

Ensino na
Graduação

Disciplinas
Empresa
Júnior
PUC-Rio
Domínio
Adicional

Ensino na
Extensão
Cursos de
Cursos in
extensão
Company
Eventos e
Parcerias
Inove Carreiras compartilhado
e Negócios
Meu Futuro
Negócio

O OPTE é responsável pelo atendimento e orientação inicial do público
interessado em conhecer o Instituto Gênesis, seus produtos e processos. A partir
desse primeiro contato, o OPTE segmenta e direciona os alunos, empresas e
o público em geral para o mecanismo oferecido pelo Instituto Gênesis mais
adequado ao seu perfil.
Resultados do OPTE

Empresas

OPTE
Orientação Proﬁssional para o
Trabalho e Empreendedorismo

$

> OPTE
Orientação Profissional para o
Trabalho e Empreendedorismo

Nº de pessoas atendidas

Nº de pessoas orientadas

Total

767

87

854

Obs.: Atendimentos são serviços de informações básicas transmitidas para o público, e orientações
configuram serviços de informação qualificados para o mesmo público.

$
Ensino na
Pós-Graduação

> Ensino de Empreendedorismo
na Graduação
Resultados da Coordenação de Ensino de Empreendedorismo na Graduação

Núcleos de
pesquisa

Incubadora

2013.1

2013.2

Nº de professores e colaboradores

20

21

Nº de disciplinas

25

25

Nº de turmas

36

35

71

Nº de alunos de graduação*

865

890

1755

Nº de matrículas*

1033

1044

2077

30

24

54

Nº de alunos certificados no Domínio
Adicional em Empreendedorismo

Mundo

16

Disseminação
da Cultura
Empreendedora

Total

* O mesmo aluno pode estar matriculado em mais de uma disciplina.

Brasil
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>Resultados
Há 18 anos, alunos da PUC-Rio, com espírito empreendedor e iniciativa,
decidiram correr atrás de novas oportunidades e fundaram a Empresa Júnior
da PUC-Rio. Em 2013, em comemoração a sua maioridade, realizou duas ações
comemorativas. Promoveu em setembro um ciclo de palestras na Universidade
com o tema “O Ciclo de uma Ideia”, que contou com a presença de 900
alunos e de palestrantes como Bernardinho, Breno Silveira, Ana Couto, André
Carvalhal, Marcelo Gattass, Ariel Macena, Fernando Haddad, Rafael Duton e
André Mota. Outra ação comemorativa foi o lançamento do livro “Sentimento
EJ”, com o objetivo de disseminar o espírito empreendedor com histórias
narradas por quem fez e faz parte desse sentimento.

• Números em 2013

• Faturamento (R$ mil)*

363

498

400
20

20

20

20

20

20

20

13

12

11

9

8

10

0

0

6

5

7
0

0

40 dias úteis

0

Prazo médio

20

R$ 5.880,00

20

92%

Preço médio

492

25

376

Projetos em andamento

280

65

328

Projetos realizados

* Evolução do Faturamento até outubro de 2013

• Clientes em 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Barra Garden
Márcia de Almeida
Magali Lee Cotrim
WM
Diogo Clarindo
Carolina de Oliveira
Esmalteria
Grupo Trigo
DIA Comunicação
Eduarto Mota
NEAM
Ricardo Turon
Cynthia Madureira
Eduardo Almeida
Vanessa Pires

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nº de cursos

Nº de alunos

Oficina de Planejamento de Negócios (OPN)

2

54

Música e Negócios: Empreendedorismo e
Inovação

1

38

Empreendedorismo Feminino

1

25

Total

4

117

Inove Carreiras & Negócios
261

Número de Membros que atuaram
em 2013
60

Satisfação dos clientes

Cursos de Extensão

27
292

Número de Membros atuais da
Empresa Júnior

> Ensino de Empreendedorismo
na Extensão

Guilherme e Antônio
Danilo Gama Filho
AmBev
IU - Fagner
Irma Alves
Vanessa Pires
Guilherme Finocchio
João Camargo
Raquel Amorim
Rene Proença
Mar do Sul
Eduardo Pegurier
Thiago Ferreira
AAJB
Antonio Felipe Santa
Maria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mucio Junior
Thiago Montebello
Hotel Plus
Marcelo Vieira
Rio Criativo
Antonio Pedro
Rose Kimelblat
PUC-Rio
Jorge Gomes
Carolina Carnaúba
Galeria VG Arte
Eduardo Almeida
Ultra Tecnologia
Nadim Chaachaa
Guilherme Peret

O Inove Carreiras e Negócios visa dar acesso ao conhecimento especializado na
geração e desenvolvimento de negócios inovadores. É um dos programas de
sensibilização de cultura empreendedora promovido pelo Instituto Gênesis desde
2009. É oferecido gratuitamente para o grande público fluminense e abrange
a promoção de três módulos sequenciais: Atitude Empreendedora, Mercado &
Inovação e Plano de Negócios – que somam atualmente uma jornada de 9 horas.
Nº de alunos inscritos

Nº de alunos que
receberam o certificado*

Nº de Inove Carreiras &
Negócios oferecidos

454

321

10

* Apenas os alunos presentes nos três módulos recebem o certificado de participação.

Meu Futuro Negócio
O programa “Meu Futuro Negócio” surgiu em 2012, 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 apresentar propostas de novos negócios. Ao final do
programa, as seis melhores ideias foram premiadas durante o VII Seminário IEL
de Empreendedorismo e ganharam seis meses de pré-incubação no Instituto
Gênesis em 2014.
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• Lista de palestrantes:

Gênesis de Portas Abertas

- Rafael Kaufmann
Resolve Aí

- Carlos Alberto Sobral
Sobral Design

- Raphael Zaremba
Professor da PUC-Rio de Atitude
Empreendedora

- Rafael Duton
nTime Mobile Solutions
- Sérgio Duarte
Chinezinho

- Uirah Prado
ObaTag

- Rafael Clemente
EloGroup

- Alfredo Laufer
Professor da PUC-Rio

- Camila Farani e Fernando Mello
Gávea Angels e LAB 22

Nº de palestras

Nº palestrantes

Nº de inscritos

Nº planos de
negócios entregues

12

12

213

13

> eventos e parcerias
Semana Global de Empreendedorismo
na PUC-Rio
A Coordenação de Ensino de Empreendedorismo na Graduação, em parceria
com o Templo Coworking, realizou em novembro o evento “Desconferência
Colaborativa” durante a Semana Global do Empreendedorismo. O evento teve
como principal objetivo estimular a criação de ideias e soluções criativas por
meio da construção colaborativa. Os interessados puderam inscrever suas
ideais e também participar do ciclo de palestras, workshops e debates.

20

Nº de eventos

Nº de alunos

2

35

Vitrine Empreendedora

- Fabiano Gallindo
Firjan

- Leonardo Edde
Urca Filmes

Em 2013, foram realizadas duas edições do evento Gênesis de Portas Abertas
com o objetivo de apresentar a incubadora e suas empresas incubadas e
pré-incubadas. Ao final do evento o público tem a possibilidade de visitar os
escritórios das empresas e as instalações do Instituto Gênesis.

Nº de inscritos

Nº de projetos submetidos

800

96 (sendo 18 selecionados para mentoria)

A Vitrine Empreendedora foi criada para disseminar a cultura do
empreendedorismo na Universidade fora da sala de aula. O evento é composto
por palestras transformadoras e apresentações de alguns trabalhos finais
dos alunos de todas as disciplinas de graduação de empreendedorismo,
com a mediação dos professores. É um evento de integração entre todas as
disciplinas de empreendedorismo de graduação e seu objetivo é mostrar o
empreendedorismo como elemento criativo e inovador em qualquer carreira
profissional e no âmbito pessoal.
Nº de palestrantes

Nº de alunos

15

150

Feira de Ideias e Ações
Realização de duas edições do evento, que tem como principal objetivo
apresentar os produtos finais das sete turmas da disciplina de graduação
Atitude Empreendedora oferecidas em 2013.
Nº de alunos participantes

Nº de trabalhos apresentados

500

55

Galeria Plano de Negócios
Evento realizado ao final de cada semestre com o objetivo de expor os
trabalhos finais da disciplina de graduação Planejamento de Negócios para
Empreendedores. Em 2013 contou com cerca de 20 projetos apresentados.
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XVI Mostra PUC-Rio

> Ensino de Empreendedorismo
na Pós-Graduação
Workshop COMUNG
(Consórcio das Universidades Comunitárias
do RIO GRANDE DO SUL)

Durante a XVI Mostra PUC-Rio, em agosto de 2013, o Instituto Gênesis, a
Empresa Júnior PUC- Rio e a Coordenação de Ensino de Empreendedorismo
promoveram o prêmio Campus Inteligente. O objetivo da ação foi
encontrar alunos dispostos a mudar o mundo, começando pelo território
da Universidade. As propostas enviadas deveriam priorizar a melhoria da
qualidade de vida e ter impacto social e/ou econômico no Campus PUCRio dentro das áreas de mobilidade; energia; meio ambiente; redes de
comunicação e gestão do campus. O vencedor recebeu três meses de
mentoring para o desenvolvimento do projeto piloto dentro da Universidade.

TEDxPUC-Rio

Em novembro de 2013 o Instituto Gênesis promoveu o workshop para 36 próreitores, coordenadores de curso e assessores das reitorias de 13 universidades
integrantes do COMUNG (Consórcio das Universidades Comunitárias do Rio
Grande do Sul). O workshop foi uma missão de estudos do MBA COMUNG,
que tem como objetivo formar gestores universitários. Foram dois dias de
evento, quando os integrantes da missão puderam conhecer todas as áreas e
processos do Instituto Gênesis.

> Projetos Executados em 2013
Matriz Educacional
Objetivo:
• Apoio à Construção de Matriz Nacional de Formação Empreendedora para
trajetórias de carreiras de empreendedor, de gestor de incubadora e de
gestor de parques;
• Apoio à idealização de Programa de Qualificação de Gestor Incubadoras
concebido como parte do Ecossistema de Inovação;
• Apoio ao Edital de credenciamento de instituições com programas de
trajetória de carreiras empreendedoras.
Cliente:
ANPROTEC

O evento foi realizado em abril de 2013 e o tema escolhido foi Ato e Potência o ciclo virtuoso de transformação de um potencial em uma ação. O evento foi
idealizado por Luiz Carlos Guedes, aluno de Direito da PUC-Rio, e concebido
junto com outros alunos da Universidade com o objetivo de estimular os jovens
a tirar do papel suas ideias e projetos. O Instituto Gênesis foi procurado pelos
idealizadores do evento e integrou o time de colaboradores. Foi realizado no
Auditório Del Castillo/RDC no campus da PUC-Rio, contou com a participação
de 120 pessoas, sendo que mais de 10 mil já assistiram aos vídeos online das
palestras realizadas durante o evento.
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Em 16 anos, o Instituto Gênesis gerou 140 empreendimentos que estão no
mercado e juntos somam um faturamento superior a R$ 1,5 bilhão, com
um crescimento em média de 25% ao ano. Em 2013, 60 das 74 empresas
incubadas, pré-incubadas e graduadas geraram juntas um faturamento total
de R$ 751 milhões e empregaram 2.702 profissionais.

Incubadora
Nº de empresas residentes

10

Nº de empresas com processo de incubação interrompido

1

Nº de empresas graduadas no ano

5

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

94
R$ 8.360.977,30
R$ 740.845,97

*todas as empresas incubadas forneceram os dados

Pré-incubadora

EMPREENDIMENTOS E
NEGÓCIOS INOVADORES

Nº de empreendimentos residentes

3

Nº de empreendimentos virtuais

3

Nº de empreendimentos com processo de pré-incubação
interrompido

3

Nº de empreendimentos que passaram para a fase de
incubação

1

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

processos de apoio e estímulo ao desenvolvimento
de empreendimentos e negócios inovadores

24

28
R$ 635.000,00
R$ 38.200,00

* todas as empresas pré-incubadas forneceram os dados
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Resultados do processo de seleção

Pós-incubadora
Nº de empresas graduadas

2013

58

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

2587

Faturamento total

R$ 742.783.662,24

Tributos pagos

R$ 94.594.593,11

Atendimentos iniciais

27

Número de Planos de Negócios entregues

06

Número de empresas incubadas

01

Número de empresas pré-incubadas

03

* 43 empresas graduadas forneceram os dados

Planejamento de Negócios

Empresas Satélites
Nº de empresas satélites (Prime)

44

Nº de empresas satélites (Rio Criativo)

17

O Instituto Gênesis, através da Incubadora, possibilita o desenvolvimento
planejado dos seus empreendimentos por meio de consultorias periódicas que
são oferecidas desde o processo de seleção até a graduação das empresas.
Horas

Processo 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 composta por uma pré-seleção feita com base na ficha de
inscrição entregue pelos candidatos, uma apresentação, uma entrevista e,
posteriormente, uma orientação para a elaboração do Plano de Negócios com
os 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 instituições parceiras.
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Plano de capital

9h

Plano de mercado

9h

Plano de gestão

9h
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36h
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9h

Assessorias e Consultorias

1ª FASE - CANDIDATOS - PRÉ-INCUBAÇÃO | INCUBAÇÃO
ETAPA 1

Plano tecnológico

Horas
Assessoria e consultoria ao empreendedor

35h

Assessoria e consultoria tecnológica

157h

Assessoria e consultoria financeira

182h

Assessoria e consultoria em mercado

72h

Assessoria e consultoria em gestão

722h

Total

1168h
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> Internacionalização

O SEBRAETEC - Serviços em Inovação e Tecnologia - é um programa do
SEBRAE criado para facilitar o acesso das pequenas empresas aos serviços
tecnológicos, visando aprimorar a sua capacidade competitiva através
da melhoria de processos e produtos e/ou a introdução de inovações nas
empresas ou no mercado.
Nº de empresas que utilizaram o SEBRAETEC

05

Palestras e cursos oferecidos para empresas
incubadas e pré-incubadas
• Julho/2013
Workshop Recursos Humanos para
Startups
Palestrante: Marc Olivero
• Agosto/2013
Palestra Startups & Direitos
Trabalhistas
Palestrante: Dr. Sérvulo Drummond

• Setembro/2013
Café Empreendedor - Tema: Fusão
de Empresas
Palestrante: Francisco Ferreira
da AferoLab
• Outubro/2013
Programa Comercial para Empresas
Palestrante: Prof. Jorge Duro

> Convênios de P&D&I
A Incubadora estabeleceu, desde 2009, um mecanismo de interação com
grandes empresas para articular demandas e ofertas, por meio de convênios
de cooperação técnica. O objetivo 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.
A Incubadora atua da seguinte forma: recebe as demandas das grandes
empresas e busca na Universidade (nos laboratórios, empresas pré-incubadas,
incubadas e graduadas) as soluções tecnológicas existentes. Em 2013 a
incubadora firmou um convênio de cooperação com a MOBI-CARE.

> Investimentos
O principal objetivo do PUCPAR é a preparação dos empreendimentos
incubados para atuar no mercado de capitais, 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.
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Em abril de 2013 a Anprotec lançou uma chamada para selecionar parques
tecnológicos e/ou incubadoras de empresas para integrarem o Sistema de
Apoio à Internacionalização de Empreendimentos Inovadores, que reunirá
entidades brasileiras e estrangeiras, sendo o Instituto Gênesis uma das
incubadoras selecionadas.
O Sistema de Apoio à Internacionalização de Empreendimentos Inovadores,
projeto formalizado entre a Anprotec e a Apex-Brasil, tem como objetivo
promover a internacionalização de empresas inovadoras brasileiras vinculadas
a parques tecnológicos e incubadoras de empresas, bem como atrair empresas
inovadoras e organizações estrangeiras para as incubadoras e/ou parques
tecnológicos brasileiros.

> PREMIAÇÕES <
A empresa incubada Alta Geotecnia
foi a vencedora do 17° Prêmio Nacional
de Empreendedorismo Inovador, na
categoria Melhor Empresa Incubada.
A cerimônia aconteceu em outubro
durante o XXIII Seminário Nacional de
Parques Tecnológicos e Incubadoras de
Empresas e 30ª Conferência Mundial
IASP, em Recife. O Instituto Gênesis
também recebeu o certificado de melhor
artigo apresentado no seminário, com o
tema, Sistema de Acompanhamento de
Pequenas Organizações.

Foto: Gabriela Doria / Jornal da PUC

Consultorias SEBRAETEC

> Fusões e aquisições <
• A Ideais nasceu em 2003 no
Instituto Gênesis da PUC-Rio,
como um spin-off da K2 sistemas,
empresa também incubada no
Gênesis na época. A empresa foi
graduada em 2006 e atualmente
está na lista das 30 Melhores
empresas para Trabalhar no Rio de
Janeiro e 100 melhores empresas
de TI e Telecom do Brasil pela
Great Place to Work. Em outubro
de 2013 a empresa foi adquirida
pela B2W Digital, maior empresa de
comércio eletrônico do país.

• A Affero nasceu em 2009 da fusão
de três empresas, sendo duas
graduadas do Instituto Gênesis, a
Eduweb e a Milestone. No segundo
semestre de 2013 a Affero, uma das
maiores companhias do setor de
educação corporativa, e a Lab SSJ,
do mesmo segmento, anunciaram
fusão de suas operações. A nova
companhia passa a se chamar
Affero Lab, que estima faturar R$
200 milhões em 2014.
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AMBIENTES DE
INOVAÇÃO
Ferramentas de empreendedorismo para o
desenvolvimento local de ambientes de inovação
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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 empreendedorismo
em cidades, arranjos produtivos locais ou comunidades, visando o
desenvolvimento sustentado dessas regiões e o bem-estar das pessoas. O
foco da área de Ambientes de Inovação é implementar, executar e avaliar
projetos para comunidades, bairros e cidades estimulando o desenvolvimento
socioambiental e econômico, com base, principalmente, nas potencialidades já
encontradas nessas microrregiões.
Graduação
Pré-Incubação

Incubação

Pós-Incubação

Desenvolvimento
Local e Social

ad

e

e
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ied
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d

ad

Seleção

Comunicade Acadêmica
Pesquisa

Empreendedorismo
Produto / Serviço

> Representações

> Projetos de
Desenvolvimento Local em
execução
Teresas em Ação
Objetivo:
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. O projeto visa a geração de renda através do apoio
de empreendimentos existentes e da criação e implementação de novos
empreendimentos com base nas potencialidades e identidade local.
Regiões Apoiadas:
Santa Teresa - RJ
Parceria:
UPP Social e IMDS (Instituto Marquês de Salamanca)
Financiador:

• Câmara Especial de Gestão dos Arranjos Produtivos Locais do Estado do Rio
de Janeiro;
• Câmara Setorial de Economia Criativa, do Fórum Permanente de
Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro promovido pela
ALERJ - Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro;
• Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro;
• Estação PUC-Rio de Economia Criativa;
• IMD – Instituto de Mídias digitais da PUC-Rio;
• Rede Rio Música do Sebrae/RJ;
• Conselho da RioSoft;
• Coordenação da REINC – Rede de Incubadoras, Parques Tecnológicos e
Polos do Rio de Janeiro (ReINC);

Ações realizadas em 2013:
Este projeto foi captado no final de 2011 e o convênio assinado em meados de
2012. Em 2012 foi realizada a fase de planejamento, prospecção de parcerias
e diagnóstico das comunidades de Santa Tesa e entorno. Ao longo do ano de
2013 foram realizadas várias ações com foco em dois objetivos distintos:
• Seleção e apoio a um empreendimento de mulheres em Santa Teresa: para
tanto foram executados diagnósticos e a seleção do empreendimento a
receber consultorias especializadas através do projeto. O empreendimento
selecionado foi o Toque de Mão, cooperativa de mulheres, que produz
acessórios inovadores;
• Desenvolvimento de Oficinas de Gastronomia Empreendedora (Gastronomia
em Ação), para formar 15 mulheres, moradoras de Santa Teresa, cujo
objetivo é estimular a geração de empreendimentos coletivos nas áreas
de panificação e Buffet. Como resultado desse curso três potenciais
empreendimentos coletivos foram identificados.

• Conselho Empresarial de Tecnologia da FIRJAN;
• Conselho da ANITEC - Associação Nacional da Inovação, Trabalho e
Educação Corporativa.
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“Cozinhar sempre foi um prazer, um hobby, uma
terapia, uma paixão, mas algo que eu podia fazer
livre, sem pesos e sem medidas, com liberdade
para mexer, alterar e inventar. E, acima de tudo,
pôr em prática as várias tentativas e receitas
errando e acertando, até que se chegue ao ponto
ideal e que a família aprove. Descobrir as técnicas
sobre Gastronomia, que é o que eu quero pra
minha vida, tenho certeza que vai ser maravilhoso.
Nossa primeira aula foi simplesmente incrível, no
início eu me senti uma criança que está prestes a
abrir um presente, com as dúvidas “Será que vou
gostar? Será que é isso mesmo que eu quero?”. E
logo em seguida já estava realizada, em êxtase e
ciente de que estou no lugar certo. Ficarei atenta
a cada estímulo, a cada novidade, a cada corte,
a cada termo, a cada nova informação, a cada
receita. Estou muito confiante e muito feliz”.

	
  

Objetivo:
Analisar a Fundação Planetário da
Cidade do Rio de Janeiro sob vários
ângulos, por meio da utilização de um
processo colaborativo, para definir
seus rumos, repensar modelos,
tangibilizar os desafios, que permita
a incorporação dos indicadores da
Global Reporting Initiative (GRI),
segundo a visão de sustentabilidade,
indicando um direcionamento que
possa ser monitorado a partir de
ações concretas.

Depoimento de Luciana Caldas, uma das alunas
da Oficina de Gastronomia Empreendedora

Rio Criativo – Incubadoras de Empreendimentos
da Economia Criativa do Rio de Janeiro

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 - que, desde agosto
de 2012, apoia 17 empreendimentos
selecionados no Edital público e
abriga o Centro de Qualificação de
Empreendimentos da Economia
Criativa, que visa qualificar projetos
e empreendimentos do setor criativo
de todo o Estado a partir da oferta
gratuita de cursos, assessorias e
consultorias em diversos temas que
permeiam os setores criativos.
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Planejamento estratégico Fundação
Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

Regiões Apoiadas:
Rio de Janeiro/RJ e São João de
Meriti/RJ
Finaciador:
Secretaria de Estado de Cultura do
Rio de Janeiro
Ações realizadas em 2013:
Em 2013 o Centro de Qualificação
de Empreendimentos da Economia
Criativa realizou mais de 650 horas
de capacitações e atendimentos,
que beneficiaram mais de 3500
empreendedores criativos no Estado
do Rio de Janeiro. Além da capital
fluminense e de São João de Meriti
- cidades onde a incubadora tem
sedes - o Rio Criativo realizou cursos
nos municípios de Belford Roxo,
Nilópolis, Paracambi, Mesquita,
Queimados, Guapimirim, Japeri,
Seropédica e Niterói.

Regiões Apoiadas:
Gávea - RJ
Cliente:
Fundação Planetário da Cidade do
Rio de Janeiro
Ações realizadas em 2013:
Diagnóstico do desempenho
estratégico da Fundação; análise
do ambiente interno e externo;
análise da Matriz Swot; revisão
dos direcionadores estratégicos;
desenvolvimento da modelagem de
negócio da fundação baseado no
GRI e a entrega do planejamento
estratégico.

> Projetos captados para 2014
Ciclo de Formação Empreendedora: Cn-Incríveis
Objetivo:
Desenvolver ferramentas de
formação empreendedora que
auxiliem as CNs (Consultores Natura)
Incríveis a entender e explorar melhor
o negócio que gerenciam, focando
no marketing das sensações, em
mecanismos de gestão administrativa
e financeira, direcionado para a
expansão e profissionalização do seu
empreendimento.

Regiões Apoiadas:
Território nacional
Cliente:
Natura
Impactos esperados em 2014:
Melhoria da qualidade de vida global
da CNs Incríveis e a melhoria da
qualidade do relacionamento com a
Natura, impactando diretamente no
aumento das vendas.

Incubadoras de Empreendimentos da Economia
Criativa – Estação Criativa
Objetivo:
Fortalecer entidades que atuam
com empreendimentos criativos
e inovadores para que ampliem a
oferta de vagas para a incubação.
Financiador:
Ministério da Cultura

Regiões Apoiadas:
Rio de Janeiro/RJ
Impactos esperados em 2014:
Incubação de 12 empreendimentos
em espaço compartilhado durante 12
meses (março 2014 – março 2015).
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GESTÃO DO
INSTITUTO GÊNESIS
Resultados financeiros, relações internacionais,
presença na mídia, produção acadêmica
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> Demonstrativo de
resultados financeiros
Fonte

Receita

Empresas (pré incubadas, incubadas e graduadas)

R$ 367.542,60

Projetos

R$ 4.991.511,66

Cultura empreendedora

R$ 203.356,72

Empresa Júnior

R$ 368.037,63

Total de receitas

R$ 5.930.448,61

> Visitas internacionais
recebidas
Grupos de visitantes

Total de visitantes

51

473

Estados
Unidos

Suécia

França

4 pessoas

5 pessoas

Colômbia

Portugal

44 pessoas

2 pessoas

Arábia
Saudita

221 pessoas
Custos
Pessoal

Despesa
R$ 1.265.950,35

Consultorias

R$ 193.492,50

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

R$ 149.769,81

Infraestrutura (obras, reparos, móveis e
equipamentos)

R$ 1.216.016,71

Execução de projetos (incluindo prestadores de
serviços)

R$ 2.404.874,74

Promoção em novos negócios

R$ 45.240,00

Total de despesas

R$ 5.275.371,11

> Parcerias com órgãos
internacionais

38

1 pessoas
Holanda

Bolívia

20 pessoas

1 pessoas

Alemanha

Israel

Bélgica

6 pessoas

17 pessoas

1 pessoas

Inglaterra

Suiça

Espanha

11 pessoas

6 pessoas

2 pessoas

Áustria

Chile

Hong Kong

38 pessoas

9 pessoas

1 pessoas

Finlândia

Equador

3 pessoas

32 pessoas

Canadá
35 pessoas
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> Participação em Redes e
Associações
• Asociación Iberoamericana de
Expertos en Emprendimiento,
Incubación y Desarrollo
Empresarial;

• Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos
Inovadores - Anprotec;

• Global Working Group on Highgrowth ICT Enterprise Business
Incubation – InfoDev, Banco
Mundial;

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

• Global Working Group on Youth –
InfoDev, Banco Mundial;

• Rede de Apoio a Empresas
Tecnológicas e Clusters – RAE TeC;

• Red de Universidades
Lationoamericanas de Parques
de Innovación al Servicio de las
Personas;

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

• Red Emprendedorismo y
Innovación en América Latina –
Emprendesur;

• ENOLL – European Network of
Living Labs;

• Red Latinoamericana y Caribeña
de Incubadoras de Empresa –
RedLAC;

• Rede de Incubadoras de
Desenvolvimento Inclusivo - RIDI;
• Riosoft.

> Comunicação e Informação
Aparições na mídia
em 2013
Publicações na PUC
(PUC Urgente, Jornal da PUC, TV e Rádio PUC, Portal
PUC-Rio Digital)

06

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

72

Total

78

> Treinamentos Equipe
• Junho/2013
Priscila Perillier O’Reilly de Araujo Castro
Team Mastery Brazil II program - TIIMIAKATEMIA FINLAND - Tiimiakatemia
Learning Network - San Sebastian, Bilbao - Spain.
• Junho/2013
Priscila Perillier O’Reilly de Araujo Castro
Team Mastery Brazil II program- TIIMIAKATEMIA Mondragon – 1st Module:
Learning and team coaching, Hondarribia, Spain.
• Setembro/2013

> Cerne <
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-chave”.
Desde o início de 2013 o Instituto Gênesis está implementando e aprimorando
seus processos com o objetivo de atingir o nível de maturidade CERNE 1
até o final de 2014. Todo o quadro de colaboradores do Instituto Gênesis
está sensibilizado com relação a importância do CERNE e seus benefícios,
como redução da variabilidade, ampliação da quantidade e da qualidade dos
empreendimentos, melhoria na transparência e padronização dos processos e
ampliação da taxa de sucesso dos empreendimentos.
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Priscila Perillier O’Reilly de Araujo Castro e Mariane Gropilo Mello de Araujo
XV Encontro da Rede de Incubadoras, Parques e Polos do Rio de Janeiro –
Parque Tecnológico UFRJ – RJ.
• Outubro/2013
Mariane Gropilo, Paula Araujo Pereira, Ruth Mello, Danielle Pascoa, Catia
Jourdan, Priscila Castro
Participação no XXIII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e
Incubadoras de Empresas e 30ª Conferência Mundial IASP - Porto Digital /
Recife - PE.
• Outubro/2013
Priscila Perillier O’Reilly de Araujo Castro
Team Mastery Brazil II program- TIIMIAKATEMIA BRAZIL – 2nd Module:
Session for creating new knowledge on the theme of Leadership together
with the team - Piracaia - SP.
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> Apresentação de trabalhos
e palestras
• Janeiro/2013 – Julia Zardo
Participante da mesa “Outside the box: economia criativa hoje” no evento
Campus Party – São Paulo–SP.
• Março/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Pensar os Polos” no IV Workshop de Polos Tecnológicos SCIDT
Programa de Polos - Lajeado – RS.
• Março/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Apresentação “Panorama da Economia Criativa, o papel do
empreendedorismo e da universidade na consolidação do setor e as
atividades desenvolvidas pela incubadora cultural do Instituto Gênesis e a
parceria com o Rio Criativo” no debate promovido pelo Fórum Interno de
Economia Criativa do Globo Universidade. Participação de: Cláudia Leitão
(Secretaria de Economia Criativa), Júnior Perim (ONG - Crescer e Viver),
Lucimar Dantas (COPPE - UFRJ) e João Luiz de Figueiredo (ESPM-RJ) - Rio
de Janeiro – RJ.
• Março/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Apresentação “Programa Gênesis de Inovação Cultural” no Comitê de
Entretenimento, Esportes e Cultura da Câmara Americana com as empresas
EPA e Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental - Rio de Janeiro – RJ.
• Abril/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “O Grande Lago” painel Circunstâncias e Oportunidades do
TEDXPUCRio - Rio de Janeiro - RJ.
• Maio/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Empreendedorismo Social” no 14º Fórum de Avaliação - SESC Departamento Nacional - Rio de Janeiro – RJ.
• Maio/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Moderador da Mesa redonda “O ensino e a pesquisa: Bases para a inovação
tecnológica” no III Fórum de Gestores de Instituições de Educação em
Engenharia com CAPES, MCTI e UFRJ da ABENGE no IME - Rio de Janeiro – RJ.
• Maio/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Aula “Inovação e Empreendedorismo” - Módulo do Curso de Pós Graduação
Latu Sensu em Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial (CRIE)
MBKM UFRJ - Rio de Janeiro – RJ.
• Maio/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Debatedor da palestra Internacional do Prof. Pedro Veras no Painel Universidade
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e Empreendedorismo do Encontro Nacional de Educação Empreendedora do
Sebrae - Brasília – DF.
• Maio/2013 – Julia Zardo
Participante da mesa redonda no Seminário Economia Criativa, Redes &
Desenvolvimento Local no Imperator – Centro Cultural João Nogueira – Rio de
Janeiro – RJ.
• Junho/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Gestão do Conhecimento e Inovação” Etapa de sensibilização da
liderança – SENAC – Rio de Janeiro - RJ.
• Junho/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Formação / Gestão de Equipes/ Desempenho” na IX Mostra de
Estágios da UERJ – Rio de Janeiro – RJ.
• Julho/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Mediador do painel “Os desafios para o Brasil 2020: inovação e crescimento
sustentável” no III Congresso Nacional de Inovação, Trabalho e Educação
Corporativa - CONITEC 2013 e II Fórum Internacional de Inovação e Educação
Corporativa – Rio de Janeiro - RJ.
• Julho/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Aula “Liderança, Empreendedorismo e Intra - empreendedorismo“ - Módulo do
MBA em Gestão Universitária da UCS (Universidade Caxias do Sul) / COMUNG –
Caxias do Sul - RS.
• Agosto/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra no painel “Educação como Motor para a Inovação” sobre a participação
de cientistas empreendedores e participação das empresas neste processo no
evento Inova + e o barômetro da inovação Global da GE na FIRJAN – Rio de
Janeiro – RJ.
• Agosto/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Empreendedorismo e Incubação” no Fórum de Carreiras PUCPR –
Paraná – PR.
• Agosto/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra aos docentes da ESPM “Educação Empreendedora” ESPM – São
Paulo – SP.
• Agosto/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Aceleradoras X Incubadoras” na II Reunião Anual da RMI (Rede Mineira
de Inovação) - Uberlândia – MG.
• Setembro/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “O Empreendedor da Juventude” na 5ª Semana Religiosa –
Tema: Juventude: dons e talentos. Inteligência, fé, esperança a serviço da
transformação do mundo –Rio de Janeiro - RJ.
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• Setembro/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Mediador da mesa: Mercado de Trabalho com Renato Cuenca (TIM) e Guilherme
Grunewald (WeCompany) e Palestrante “Plano de Vida Profissional” no CCE
PUC-Rio Barra Week – Rio de Janeiro – RJ.
• Outubro/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Incubadora Tecnológica” – Programação Técnica - Profissional do
Futuro do Offshore Technology Conference, OTC Brasil – Rio de Janeiro - RJ.
• Outubro/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Coordenação Mesa “Novas Cartografias em Psicologia” com Profª Sandra
Korman no Fórum em Saúde e Responsabilidade Social Depto Psicologia PUCRio – Rio de Janeiro – RJ.
• Outubro/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra Mesa 1: Panorama Mundial de Incubadoras de Empresas – O que há de
novo? no XXIII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras da
Anprotec e 30ª Conferência Mundial da IASP – Recife – PE.
• Outubro/2013 – Mariane Gropilo, Priscila Castro e Lygia Magacho
Apresentação do artigo ‘’Sistema de Acompanhamento de Pequenas
Organizações’’ no XXIII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e
Incubadoras de Empresas e 30ª Conferência Mundial IASP - Porto Digital /
Recife - PE.
• Novembro/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Coordenação da mesa do painel 3 no Seminário “Sustentabilidade em
Instituições de Difusão Científica e Cultural” – Planetário – Rio de Janeiro - RJ.
• Novembro/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Empreendedorismo Social” no 1° Celso Além Muros - Celso Lisboa –
Rio de Janeiro – RJ.
• Novembro/2013 – Ruth Mello
Participante do júri de avaliação de projetos de empreendedorismo social e
desenvolvimento local – ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) –
Rio de Janeiro – RJ.
• Dezembro/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Iniciativas Empreendedoras” e Júri do Prêmio Pronatec Empreendedor
e Concurso de Objetos de Aprendizagem do Sebrae – Brasília - DF.
• Dezembro/2013 – José Alberto Sampaio Aranha
Júri do Prêmio Empreendedor da Comunidade 2013 da Agência Rio – AGERio –
Rio de Janeiro – RJ.
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> Publicações
ARANHA, José Alberto S. Diferenças dos mecanismos de estímulo à formação
de empreendimentos. Informativo RMI – Rede Mineira de Inovação. Ano 1 N° 5
Set.2013, pg 06.
ARANHA, José Alberto; ARAUJO, Paula Pereira; CASTRO Priscila; JOURDAN,
Cátia; MELLO, Ruth; ZARDO, Julia. Estudo de Benchmarking Internacional de
Micro e Pequenas Empresas: Metodologias de Capacitação. 2013. In press.
ARANHA, José Alberto S. Novas formas das relações no aprendizado. Revista
Inovação, Competitividade e Educação Corporativa. Nº1 , lançamento aniversário
ANITEC .
MAGACHO, Lygia A. M.; ARAUJO, Mariane G. M.; CASTRO, Priscila P. O. A. Sistema
de Acompanhamento de Pequenas Organizações. XXIII Seminário Nacional de
Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas e 30ª Conferência Mundial
IASP . Recife, Pernambuco, outubro de 2013.
MELLO, Ruth (organizadora). Sentimento EJ, 18 anos de história da Empresa
Júnior da PUC-Rio. Vários autores. Editora PUC-Rio, dezembro, 2013.
ZARDO, Julia; MELLO, Ruth. Rio Criativo – Economia Criativa e Ambientes para
o Desenvolvimento. Plurimus Cultura e Desenvolvimento em Revista. Ano 2 –
Edição jun/2013.
ZARDO, Julia; MELLO, Ruth. Artigo “Gestão do conhecimento: mantendo cultura,
clientes e qualidade enquanto complementa formação dos alunos. In: Sentimento
EJ, 18 anos de história da Empresa Júnior da PUC-Rio. Editora PUC-Rio,
dezembro, 2013.
ZARDO, Julia; MELLO, Ruth. Artigo “Rio Cidade Criativa_ Economia
criativa e ambientes para o desenvolvimento. In: Revista Plurimus Cultura e
Desenvolvimento em Revista, Ed. 3, jan a jun 2013. ISSN: 2238-1953. Disponível em
http://plurimus.dominiotemporario.com/doc/Rio_Cidade_Criativa.pdf
ZARDO, Julia; MELLO, Ruth. Artigo “Educando para o empreendedorismo e
inovação - Análise crítico-descritivo do Programa Inove Carreiras & Negócios”,
sendo submetido à Universidade Coimbra, IV Colóquio Internacional de
Doutorandos a ser defendido em 6 – 7 de dezembro 2013, Coimbra, Portugal.
ZARDO, Julia; MELLO, Ruth. O conceito de criatividade na cidade do Rio:
Ambientes e economia criativa para o desenvolvimento. Artigo aprovado para
Registro nos Anais do XXIII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e
Incubadoras de Empresas e 30ª Conferência Mundial IASP. Outubro, recife, 2013.
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> Empresas Incubadas e
Graduadas do Instituto
Gênesis da PUC-Rio
Serviços Especializados

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

Lins e Silva e Santoro Almeida
>Empresa graduada
Escritório de advocacia virtual,
incorporado ao escritório Paulo Lins
e Silva Advogados.

Bio-AXS
>Empresa incubada
A empresa é especializada
em processamento de dados
biométricos e em gestão de
processos de negócio, utilizando
tecnologia da informação.
www.bioaxs.com.br
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Parceria Social
>Empresa graduada
Empresa de consultoria que tem
como objetivo desenvolver e
fortalecer projetos de comércio justo.
www.parceriasocial.com.br

Logística e Geoprocessamento

Zap Logística
>Empresa graduada
Soluções inovadoras em logística
com tecnologia da informação.
Seu principal produto, o ZAP Frete,
estima custos de frete no transporte
rodoviário e fluvial na região
amazônica, em ambiente web.
www.zaplogistica.com.br

sa

empre EB
Globaltrac
IERW
CARR
>Empresa graduada
Especializada em soluções de
antiga
IT
localização móvel, foi adquirida
PROF
pela empresa holandesa
ada
gradu
CarrierWeb em 2005.
2013

Neogeo Engenharia
Desenvolve sistemas de software
baseados em uso intensivo de
geotecnologia provendo soluções
para grandes obras de infraestrutura.
Atua em grandes e médias
organizações, públicas ou privadas,
principalmente, com grandes
investimentos em infraestrutura
sa
empre H
EC de
e engenharia, com a missão
LUPAT
solucionar
problemas/processos
antiga
OLE
S
altamente
especializados
e Ade
N
O
C
US grande
tiga C
impacto financeiro. aAnMBU DESIGN
B
UE
www.neogeogis.com.br
ATUQ
ntiga B
a

sa
empre
E
MOVIL

sa
empre AL
IGIT
B2W D

TONE
MILES
antiga UWEB
D
eE
sa
empre
X
XERO

antiga AL
VIRTU

PAPEL

sa
empre
IN
MARL

Superar Consultoria
>Empresa graduada
Especializada em gestão emocional,
oferece soluções para aprimorar
habilidades de relacionamento
interpessoal. Desenvolvimento de
neurotecnologia, software, games
para treinamento de gestão de
estresse e alto rendimento.
www.superar.esp.br

ITAL

TV DIG

sa
empre
LINX

Gestão do Conhecimento

Cortex Intelligence
>Empresa graduada
A empresa é referência nacional em
soluções de inteligência competitiva
e de mercado.
www.cortex-intelligence.com

Decision Support
>Empresa graduada
Especializada no tratamento do risco
e na capacitação para o tratamento
do risco.
www.decisionsupport.com.br
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antiga
OLE
CONS

sa
empre EB
IERW
CARR

E

QU
BATU
antiga
ITAL
TV DIG

antiga
IT
PROF

Tecnologia da Informação

sa
empre
E
MOVIL

ada
gradu
2013

Digitok
>Empresa graduada
Especializada em soluções para
mídias interativas. Desenvolve
e integra novas tecnologias
(smartphones, tablets, Internet,
computação gráfica e visão
computacional) criando softwares e
hardwares inovadores e interativos.
www.digitok.com.br

Intelie
>Empresa graduada
Empresa com foco na otimização de
operações de negócios fortemente
suportados por TI através de
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.
www.intelie.com.br

sa
empre EB
IERW
CARR
ga

emp
IGITAL
B2W D
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sa
empre
X
XERO

antiga AL
VIRTU

empre
LUPAT

Fábrica Digital
>Empresa graduada
Desenvolvimento de softwares e
serviços para a área de gestão de
conteúdo para web.
www.fabricadigital.com.br

sa
empre
LINX

sa
empre AL
IGIT
B2W D

Ideais
>Empresa graduada
Empresa de desenvolvimento,
integração, design e outsourcing de
aplicações corporativas, especializada
em: arquiteturas orientadas a serviço,
portais, e-commerce, business
intelligence, mobile, gerenciamento
de processos de negócio e busca
corporativa. Em 2013 a Ideais foi
adquirida pela B2W Digital.
www.ideais.com.br
Assinaturas Secundárias

Weavers
>Empresa graduada
Oferece soluções de conectividade
(internetworking).
www.weavers.com.brmpresa
e
B
IERWE
CARR
antiga
IT
PROF

Programare
>Empresa graduada
A empresa desenvolve os seguintes
produtos: ERP para Distribuidora
de Produtos Hospitalares
(Medicamentos, Equipamentos, etc),
e Automação do Departamento
de Licitações. Além disso, presta
serviços de desenvolvimento de
software sob encomenda e linha de
geradores automáticos de software.
sa
emprewww.programare.com.br
TECH

LUPA
antiga
OLE
CONS

QUE
BATU
antiga
ITAL
IG
D
TV
sa
empre
E
MOVIL

ada
gradu
2013
a
s
empre H
antiga AL
EC
LUPAT
VIRTU
a
PAPEL
mpres
e
GetMade
a
g
IN
ti
L
n
a
MAR
OLE
CONS>Empresa graduada CAUS
sa
empre
ntiga
a
ESIGNmedida
Desenvolve soluções
sob
INX
D
L
U
B
BAM
sa
UE
empredeAL
ATUQ web, com alto padrão
IT
Bpara
W DEIG
antiga
L
2
A
B
IT
N
IG
e design.
TV Dtecnologia
ILESTO em todo o
MAtua
a
g
ti
n
a
WEB
e EDU
cicloa de projetos digitais:
ai, design,
pres
em
desenvolvimento,
infraestrutura
e
E
a
IL
s
V
re
O
p
M
em
na
marketing digital. XEROX

anti
i-Hunter
IT
PROF
>Empresa graduada
duada
Prestação de serviços de
grasoftware
2013
modalidade “saas”, aos seus clientes
na área de recursos humanos, mais
sa
empre de
especificamente no processo
IN
MARL
recrutamento e seleção de pessoas.
www.i-hunter.net
resa

TONE
MILES
antiga UWEB
D
eE

PAPEL

sa
empre
IN
MARL

Assinatura Principal

CAUS
antiga ESIGN
UD
BAMB

www.marlin.com.br
antiga AL
TU
EL VIR
PAPwww.getmade.com.br
sa
empre
LINX

CAUS
antiga ESIGN
D
U
B
M
BA

Lumis
TONE
MILES
antiga >Empresa
WEB
U
D
E
e

graduada
Fornecedora do maior produto
a
mpres
enacional
para portais, gestão de
X
XERO
conteúdo e colaboração. 25% das
maiores empresas do Brasil utilizam
soluções Lumis para interagir com
seus públicos através da web, tablets,
smartphones e redes sociais.
www.lumis.com.br

Lumina Corporate Solutions
>Empresa graduada
Oferece serviços de consultoria,
transferência de tecnologia e de
implementação de soluções.
www.luminacorp.com

ntiga

a
Nit Soluções 2.0
OLE
CONS
a
s
re
p
em graduada
>Empresa
B
E
IERW
CARR
Empresa
de soluções simples,
QUE
BATU
antiga
AL
IT
IG
D
intuitivas netigeficientes
emTVtecnologia,
a
a
OFITdesenvolvimento de
com foco
PRno
sa
empre
sistemas e portais,
que associa
E
ada
MOVIL
gradu
criatividade
e produtividade
2013
para gerar resultados e apoiar
o
antiga AL
VIRTU
desenvolvimento
de
negócios.
L
E
a
P
s
PA
empre
IN
www.nitsolucoes.com.br
MARL
sa
empre AL
IT
2W DIG

antiga
U
BAMB

M
antiga
eE

e

sa
empre
LINX

B

Superwaba
>Empresa graduada
Possui uma plataforma para o
desenvolvimento de aplicações para
o mercado de soluções móveis.
Também desenvolve soluções
de mobilidade para o mercado
corporativo utilizando sua própria
plataforma.
www.superwaba.com.br

PrimeUp
>Empresa graduada
Apoia empresas na gestão de seus
ativos de TI oferecendo soluções
para Ciclo de Vida de Aplicações,
Portfólios e Garantia de Qualidade.
Sua missão é tornar a TI transparente
e efetiva, gerando valor para o
negócio.
www.primeup.com.br
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sa
empre H
EC
LUPAT

sa
empre EB
IERW
CARR

EDITORIAL
Passo-a-Passo
>Empresa graduada
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 esaoferece soluções
empre H
que englobam sistemas
EC de gestão e
LUPAT
certificação.
antiga
LE
www.passo-a-passo.com
O
CONS
US

K2 Sistemas
>Empresa graduada
Consultoria em tecnologia da
informação, especializada em
desenvolvimento de software
sob encomenda, especialmente
nas seguintes áreas: Pesquisa
e Desenvolvimento; Financeira;
Geologia de Petróleo;
Geoprocessamento e Mobile.
www.k2sistemas.com.br
sa
empre EB
IERW
CARR
antiga
IT
PROF

ada
Rastre.me
gradu
2013
>Empresa incubada
Desenvolve soluções de
presa
monitoramento de ativosemvaliosos
IN
MARL
e controle de processos, utilizando
tecnologias de localização em
tempo
sa
empre AL
real (real-time location system
IGIT
B2W D
- RTLS), tais como RFID ativo,
sensores e telemetria, provendo
inteligência de negócios que
agregam valor ao desempenho de
seus clientes.
www.rastre.me

Sieve
>Empresa graduada
Empresa pioneira e líder em
inteligência de preços e dados
no e-commerce brasileiro. Ajuda
varejistas e fabricantes a aumentar
suas vendas e margens, com
tecnologia de ponta e um time
apaixonado pelo que faz.
www.sieve.com.br
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E

QU
BATU
antiga
ITAL
TV DIG

sa
empreDecision
E
MOVIL

antiga
IT
PROF

antiga
OLE
CONS
QUE
BATU
antiga
ITAL
TV DIG

sa
empre
X
XERO

Smart
Decision
antiga AL
TU
graduada
EL VIR
PAP>Empresa
Empresa de consultoria e
sa
desenvolvimento
de software
empre
LINX
de Sistemas de Apoio à Decisão.
Atualmente atua no segmento de
energia, com soluções de gestão de
projetos de exploração e produção
de petróleo e gás, e também
atua no segmento de saúde, com
uma solução em nuvem (www.
meconsulte.com), para a gestão de
pacientes de consultórios, clinicas e
futuramente de hospitais.
www.smartdecision.com.br

M4U
>Empresa graduada
Empresa voltada para o setor de
pagamento móvel e recarga de
serviços Pré e Pós Pagos.
www.m4u.com.br

TONE
MILES
antiga UWEB
D
E
e

sa
empre
E
MOVIL

ada
gradu
2013

SOL UÇ ÕE S E DI TO R IAIS

sa
empre
X
XERO

antiga AL
IRTU

V
sa
PAPEL
Publit Soluções
Editoriais
empre
ARLIN
M
>Empresa graduada
a
mpres
Editora de livros e revistas. Atua enas
LINX
a
s
empre títulos
áreas de literatura,
acadêmicos,
ITAL
W DIG
treinamento eB2projetos
especiais e
realiza a distribuição física e digital em
livrarias.
www.publit.com.br

CA
antiga ESIGN
UD
BAMB

TONE
MILES
antiga UWEB
D
eE

CAUS

antiga ESIGN
Automação
UD
BAMB

Entretenimento
sa
empre EB
IERW
CARR
antiga
IT
PROF
ada
gradu
2013

Epa! Youth Marketing
>Empresa incubada
A EPA! é uma empresa especializada
sa
empre
em criar experiências que,MARLIN
viabilizadas por marcas, transformam
a vida dos jovens.
sa
empre
L
www.sitedaepa.com.br B2W DIGITA

Future House Automação e
Segurança
>Empresa graduada
Elabora soluções personalizadas em
automação e segurança, criando
ambientes inteligentes.
www.futurehouse.com.br
resa
Segurança
empda
ECH
LUPAT
informação
antiga
OLE

CONS

QUE
BATU
antiga
ITAL
TV DIG
sa
empre
E
MOVIL

CAUS
antiga ESIGN
UD
BAMB
E

TON
MILES
antiga UWEB
e ED
sa
empre
X
XERO

Cipher
antiga AL graduada
>Empresa
VIRTU
PAPEL
Multinacional brasileira especializada
emmSegurança
da Informação, com 12
sa
e pre
X história e diversos escritórios
anos
LINde
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.
www.ciphersec.com.br

O2C Hipermídia
>Empresa incubada
A O2C Hipermídia é uma startup que
oferece soluções de interatividade
para TV utilizando tecnologias de
segunda tela em tempo real.
www.o2c.tv.br
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sa
empre H
EC
LUPAT

sa
empre EB
RW
ARRIE

antiga
OLE
CONS

C

QUE

CAUS
antiga ESIGN
UD
B
M
A
B

BATU
antigae Mídia
Áudio,
Vídeo
DigitalMILESTONE
ITAL
TV DIG
tiga
an
IT
PROF

ada
gradu
2013
sa
empre
IN
MARL

sa
empre
E
MOVIL

Energia e Petróleo

antiga UWEB
e ED
sa
empre
X
XERO

antiga AL
VIRTU

PAPEL

Bitix
sa
empre
LINX
>Empresa
graduada
sa
empre AL
IT consultoria,
Empresa
de
IG
B2W D
planejamento e desenvolvimento
de soluções em Mobile Marketing
especializada no desenvolvimento
de aplicativos para iOS e Android.
A Bitix foi incorporada pela Linx em
2012.

Arte Eletrônica
>Empresa graduada
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.
www.arteeletronica.com.br

Estúdio Criatura
>Empresa graduada
Especializada na criação de projetos
educacionais e institucionais, a
empresa desenvolve produtos para
diversas mídias, como: jogos digitais
educativos, vídeos, livros e materiais
didáticos.
www.estudiocriatura.com.br

Ativa Tecnologia e Desenvolvimento
>Empresa graduada
Empresa inovadora de robótica
submarina na área de petróleo e
gás com foco em tecnologias de
inspeção, intervenção e monitoração
de equipamentos de produção em
águas profundas. Fornece produtos
e serviços inovadores, além de estar
constantemente desenvolvendo
soluções para os desafios
encontrados na manutenção da
integridade estrutural offshore.
www.ativatec.com.br

Nigraph
>Empresa graduada
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.nigraph.com.br

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

Cinema Nosso
>Empresa graduada
Escola audiovisual que forma jovens
das periferias do Rio de Janeiro para
o mercado de cinema e televisão.
Junto a proposta de formação a
organização possui uma sala de
cinema com 60 lugares na Lapa e
uma produtora escola que produz
filmes para pequenas e grandes
empresas, contribuindo assim para a
sustentabilidade da organização.
www.cinemanosso.org.br

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

sa
empre EB
IERW
CARR

sa
Gavea Sensors
empre H
C
UPATE
L
>Empresa graduada
Desenvolve
soluções inovadoras
antiga
OLE
S
CONS
CAUa
de medição
utilizando sensores
antiga ESIG
N
D
U
B
M
A
fibra óptica. Em
2008 a Bempresa
foi
QUE
U
T
A
B
vendida
antiga para
L a Lupatech.
ONE
DIGITA
TV

antiga
IT
PROF
ada
gradu
2013
sa
empre
IN
MARL

54
esa

sa
empre
E
MOVIL

T
MILES
antiga UWEB
e ED
sa
empre
X
XERO

Minds at Work
>Empresa graduada
Empresa de forte base tecnológica
especializada em desenvolvimento
de sistemas de missão crítica.
Sistemas de missão crítica são
aqueles cuja falha, ou atraso
no tempo de resposta, pode
acarretar grandes prejuízos não
materiais (impacto na imagem da
entidade), materiais (lucro cessante,
manutenção) e até mesmo risco de
morte.
www.mindsatwork.com.br

PRIMA-7S
>Empresa incubada
A empresa nasceu no laboratório
de Fotomecânica da PUC-Rio,
que é referência nacional em
Integridade Estrutural e ensaios
Hidrostáticos. Possui ferramentas
próprias, desenvolvidas para conferir
maior agilidade e confiabilidade
no tratamento dos dados obtidos
nas atividades de inspeção e
monitoramento.
www.prima7s.com

Choice
>Empresa graduada
Soluções de inteligência em energia.
www.choice.com.br

antiga AL
VIRTU

PAPEL

sa
empre
LINX
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Educação

a
mpres B
E
RIERW

antiga
OLE
CONS
QUE
BATU
antiga
ITAL
IG
D
TV

sa
empre H
EC
LUPAT
CAUS
antiga ESIGN
UD
B
M
A
B
E

STON

MILE
Affero Lab
antiga UWEB
e ED
a
>Empresa
graduada
s
empre
sa
ada
OVILEé a maior e mais
A AfferoMLab
empre
gradu
X
2013
XERO
completa empresa de educação
a
antig
corporativa
do Brasil.
Juntos pela
AL
VIRTU
sa
APEL
Ppelo
empre
paixão
aprender,
estamos
IN
L
R
MA
prontos para
atuar
de
maneira
a
s
empre
única em soluções
que melhorem
LINX
a
s
re
p
em
ITALa performance de empresas e
IG
D
B2W
indivíduos.
www.afferolab.com.br

antiga
IT
PROF

Meio Ambiente

sa
empre EB
IERW
CARR
antiga
IT
PROF
ada
gradu
2013

E-Create
>Empresa graduada
Oferece soluções integradas em
sa
empre
e-learning.
IN
MARL
www.e-create.com.br
sa
empre AL
IGIT
B2W D

ID - Projetos Educacionais
>Empresa graduada
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.
www.idprojetoseducacionais.com.br
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Zeltzer
>Empresa graduada
A Escola de Empreendedorismo
Zeltzer desenvolve e aplica
ferramentas de educação
empreendedora para o
Ensino Básico, com foco no
desenvolvimento de habilidades
resa
empreendedoras. emPpATECH
LU

www.zeltzer.com.br
antiga
www.escoladeempreendedorismo.com.br
E
NSOL

CO

E

QU
BATU
antiga
ITAL
TV DIG
sa
empre
E
MOVIL

CAUS
antiga ESIGN
UD
BAMB

TONE
MILES
antiga UWEB
D
eE
sa
empre
X
XERO

MHW
>Empresa
graduada
antiga AL
TU
IR
Especializada
no segmento de
V
L
PAPE
Web Based Training. A MHW é uma
sa
empresa
empre do grupo Xerox.
LINX

Vero Solutions
>Empresa incubada
Desenvolve jogos virtuais e
plataformas em 3D para realização de
etapas online em processos seletivos
de estagiários e trainees de grandes
empresas. Atua em consultoria de
recursos humanos, processos e
estratégia organizacional.
www.verosolutions.com.br
www.verotalentos.com.br

Instituto Moleque Mateiro de
Educação Ambiental
>Empresa incubada
Desenvolve projetos de educação
ambiental há sete anos com diversas
instituições do Rio de Janeiro,
da educação infantil ao ensino
médio. Em parceria com escolas,
parques, empresas e ONGs, realiza
seus projetos sobre o prisma da
“Pedagogia Mateira”, através de
uma prática participativa, dinâmica,
multirreferencial e interdisciplinar.
É o aprendizado a partir das
experiências.
sa
empre EB
www.molequemateiro.com.br
RW
IE

CARR

antiga
IT
PROF
ada
gradu
2013

AMB & TECH Soluções Ambientais
sa
empre
IN
Desenvolve estratégias econômicas,
MARL
ambientais e tecnológicas integradas
aos processos produtivos, visando
sa
empre AL
IGIT
aumentar a eficiência no uso de
B2W D
matérias-primas, água e energia,
minimizando ou reciclando resíduos
gerados durante a produção.
Implanta projetos eco-eficientes de
modo a possibilitar que as empresas
produzam mais, gastando menos e
diminuindo o impacto da produção
no meio ambiente.
www.ambtechsolucoes.com.br

Ambio
>Empresa graduada
Empresa de Finanças Ambientais
que atua em todo ciclo do projeto
de Crédito de Carbono dentro do
Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo da ONU, desde a elaboração
do projeto até a comercialização
dos Créditos de Carbono. Além
disso, auxilia empresas e entidades
a gerenciar suas emissões de CO2,
calculando o inventário de emissões
e viabilizando sua mitigação.
presa
www.ambiopar.com LeUmPATECH
antiga
OLE
CONS
E

QU
BATU
antiga
ITAL
TV DIG

Moda
sa
empre
E
MOVIL

CAUS
antiga ESIGN
UD
BAMB
NE

TO
MILES
antiga UWEB
e ED
sa
empre
X
XERO

antiga AL
VIRTU

PAPEL

resa

mp
Santa eBárbara
LINX
>Empresa graduada
Desenvolve uma moda artesanal,
customizada, urbana e atual para a
mulher contemporânea.
www.santasbrasil.com.br

57

Jóias e Acessórios

Espaço Rita Santos
>Empresa graduada
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

Etc.
>Empresa graduada
Empresa de acessórios exclusivos
que possui uma linha especial para
casamento. A linha, chamada de etc.
noivas, é composta por peças lindas
em metal, que vão deixar sua festa
um charme.
www.lojaetc.com.br

Design

Izabel Andrade – Jewellery Design
>Empresa graduada
Desenvolve jóias utilizando ouro,
prata e pedras preciosas.
www.belandraderamos.com

Zóia
>Empresa graduada
A ZÓIA 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.
www.zoia.com.br

sa
empre EB
IERW
CARR
antiga
IT
PROF

I-Dutto
>Empresa graduada
A I-Dutto é uma empresa de
inovação tecnológica em soluções
de identificação eletrônica que
fornece sistemas de rastreabilidade,
segurança, automação e otimização
de processos com ferramentas de
controle, fiscalização e auditoria.
www.idutto.com.br
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sa
empre EB
IERW
CARR
antiga
IT
PROF
ada
gradu
2013

Engenharia/Arquitetura

I–DUTTO

sa
empre H
EC
LUPAT

ada
ALTA Geotecnia Ambiental
gradu
2013
>Empresa incubada
Spin-off do Núcleo de Geotecnia
sa
empre
Ambiental da PUC-Rio com
IN
MARL
foco em tecnologias de alerta a
desastres naturais associados a
a
mpres
escorregamentos e enchentes e B2eW DIGITAL
serviços de consultoria em geotecnia
para os mercados de infraestrutura
civil, mineração e meio ambiente.
www.altageotecnia.com

sa
empre
IN
MARL
sa
empre AL
IGIT
B2W D

antiga
OLE
CONS
QUE
BATU
antiga
ITAL
TV DIG
sa
empre
E
MOVIL
antiga AL
VIRTU

PAPEL

sa
empre
LINX

antiga
OLE
CONS

US

ga CA

anti
IGN
Bambutec
U DES
BAMB
UE
Q
U
>Empresa
graduada
T
BA
antiga
ITAL
TONE
Empresa
TV DIGespecializada no design
MILES
antiga UWEB
D
eE
de produtosa ecológicos e na
s
empre de bioarquiteturas
construção
E
IL
sa
V
O
M
empre
para o mercado de eventos. XAtua
EROX
em projetos
envolvem o ciclo
antigaque
L
IRTUA
EL Vprodução,
integral
desde o
PAPda
cultivo e manejo sustentável das
sa
empre
matérias-primas
no ambiente
LINX
ao beneficiamento, fabricação,
utilização e pós-uso.
www.bambutec.com.br

SócioDesign
sa
empre graduada
>Empresa
ECH
LUPAT
Empresa de comunicação e design
que desenvolve projetos na área
CAUS
de design
webdesign e
antiga gráfico,
N
DESIG
U
B
BAM
computação
gráfica. Os produtos
são desenvolvidos
TONE para atenderem
MILES
antiga UWEB de cada cliente,
às necessidades
D
eE
que têm como objetivo promover
sa
empre divulgar e vender
seus negócios,
X
XERO
seus produtos e serviços, otimizar
a comunicação interna ou reforçar
sua imagem no mercado.
www.sociodesign.com.br

Doppel
>Empresa incubada
Empresa de design de produtos
em geral, com foco na criação e
desenvolvimento da sua própria
linha de produtos autorais, como
móveis, luminárias, relógios entre
outros, para ambientes residenciais e
corporativos.
www.doppel.com.br
http://blog.doppel.com.br

Telecomunicações

PV Inova
>Empresa graduada
Desenvolve soluções inovadoras para
o transporte coletivo. antiga
OLE
www.pvinova.com.br
CONS
sa
empre EB
IERW
CARR
antiga
IT
PROF

QUE
BATU
antiga
ITAL
IG
D
TV
sa
empre
E
MOVIL

NTime raduada
g
2013graduada
>Empresa
Em 2007 a ntime sofreu uma
antiga fusão
L
IRTUA
L Vuma
E
a
P
s
A
com a Compera,
formando
P
empre
IN
L
R
MA
única empresa,
a Compera nTime.
resa
emp
Em 2010, a Compera nTime
decidiu
LINX
presa
mudar de
e escolher aquele
emnome
ITAL
2W DIG
de umaBpequena
empresa de mobile
marketing adquirida dois anos atrás:
Movile. Atualmente a Movile é a mais
completa empresa de serviços para
celular da América Latina.
www.movile.com

sa
empre H
EC
LUPAT

CA
antiga E
UD
B
M
A
B

MILE
antiga UW
e ED

emp
XER
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> Empresas Satélites

Entretenimento

Serviços Especializados

B&M TECNOLOGIA E ENGENHARIA
A empresa 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
A empresa trabalha no
desenvolvimento de embalagens,
desde a criação do conceito
da embalagem, passando pelo
desenvolvimento do protótipo e
molde piloto até a produção final.
Possui portfólio com sistema á
prova de criança, tampa de reuso,
tampa com trava.
www.cleverpack.com.br

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
A Pró-Laudo é uma empresa de
telerradiologia, que elabora laudos à
distância para clínicas e hospitais em
todo país.
www.pro-laudo.com.br

Ocroma
Gestora independente de fundo de
fundos de private equity e venture
capital.
www.ocroma.com

Meio Ambiente

Alis Soluções em Engenharia
Empresa especializada em
monitoramento ambiental, redes de
sensores e soluções inovadoras.
www.alistecnologia.com.br
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Ambiem
A empresa desenvolve inovações
tecnológicas para saneamento nos
setores doméstico e industrial do
Brasil.
www.em-la.com

CineDica
O CineDica é uma empresa online
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 como
seu maior diferencial a qualidade e
garantia de seus produtos e serviços.
www.newronio.net

Tecnologia da Informação

Evenka Software
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.
www.evenka.com

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

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

SEO Master
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

Eximios
A empresa oferece sistemas na
modalidade offshore outsourcing
para o mercado de TI da Noruega.
www.eximios.com
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Áudio, Vídeo e Mídia Digital

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

Guiza Produções
Produtora audiovisual com foco
inicial em mídias convergentes
que atualmente segue formato
tradicional de produção para obter
reconhecimento do mercado e assim
seguir plano inicial. Em 2013 houve
uma grande evolução nesse aspecto.
www.guizaproducoes.com.br
AMJ Empreendimentos
Empresa atuante na criação
de mecanismos de fomento
pulverizadores via web para projetos
culturais.

Turismo

CyCity
Empresa que oferece um sistema
online de apresentação de cidades
com recursos de passeios virtuais.
www.cycity.com
62

GOMUS
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

Peta5
Desenvolve aplicações interativas
e soluções que agregam valor à
plataforma de TV digital.
www.peta5.com.br

Saúde, Estética e Nutrição

Magia da Mata Cosméticos
Empresa de produção de cosméticos
e dermo cosméticos naturais usando
como princípios ativos óleos essenciais
de plantas. Unidade de produção em
construção com subvenção parcial
de programa de apoio à inovação da
FAPERJ.
www.magiadamata.com.br

Bionix
Empresa especializada na criação
de um monitor multiparametrico
pequeno para medição de biosinais.
www.bionix.com.br
Atlan Bio (A21)
Desenvolve produtos orgânicos e
sustentáveis.

Jóias e Acessórios

Educação

WDL Sistemas Eletromecânicos
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.wdl.com.br

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

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
www.meuingles.com

Logística e
Geoprocessamento

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

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

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

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

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

Editorial

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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Nanotecnologia e
Novos Materiais

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.
www.abrasdi.com.br

Automação

Zaruc Tecnologia
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.
www.zaruc.com.br

Luka Machine
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.lukamachine.com.br

Energia e Petróleo

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

Fontes Renováveis
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

Engenharia

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

WSN
Empresa com foco no
desenvolvimento de ferramenta para
estimulação de poços de petróleo
utilizando laser de alta potência.
www.wsn-monitoring.com.br
ICSS
A empresa atua no mercado de
completação inteligente de poços
de petróleo e gás.
www.icss.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 3
dias úteis.
www.netlogos.com.br

Telecomunicação

Urabrasil
Plataforma integrada e modularizada
de URA Digital, discador e
gerenciador de campanha por
torpedo SMS.
www.urabrasil.com.br
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> Empresas Incubadas do Rio
Criativo
Audiovisual

Mobcontent
Produtora transmídia que tem
como missão atuar no vácuo
existente entre o desenvolvimento
de tecnologia e a produção de
conteúdo, seu objetivo é criar
narrativas documentais ou
ficcionais com forte apelo em novas
tecnologias e plataformas não
tradicionais.
www.mobcontent.com.br

Arissas Multimídia
Trabalha com projetos e ações
culturais em cinema, vídeo e artes
visuais, oferecendo serviços para
a realização de longas e curtas
metragens, fotografia, vídeos
institucionais, campanhas de
interesse público, programas de
tv, exposições, publicações e
intervenções urbanas. Sua missão
é aliar o universo individual dos
autores, artistas e instituições à
propostas inovadoras e projetos de
alto valor cultural.
www.arissasmultimidia.com

Publicidade

Martinica Digital
A Martinica é uma empresa de
mobilização digital voltada para
estratégia e engajamento entre
marcas, pessoas e propósitos. Desde
2009 encontra oportunidades na
rede, antecipa tendências, cria ações
colaborativas, difunde a cultura
participativa e entrega conhecimento,
com análises precisas, ágeis e
mensuráveis para diferentes setores.
www.martinicadigital.com.br
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Benfeitoria
Empresa de tecnologia de
mobilização para projetos de
impacto. Reduz barreiras de
engajamento para participação
coletiva da sociedade, contribuindo
para o desenvolvimento de uma
cultura mais colaborativa no país.
www.benfeitoria.com

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

Rumori
Empresa especializada em pósprodução de áudio que atende aos
mercados de audiovisual e novas
mídias, com os serviços de desenho
sonoro, mixagem, sound branding,
trilha musical original e venda de
licenças de sincronização.
www.rumori.com.br

Turismo

E-trilhas
A e-trilhas é uma empresa
especializada na criação de soluções
transmídia que integram o visitante
com o meio ambiente, a cultura e o
estilo de vida local.
www.etrilhas.com.br

Rios de História
Agência de turismo histórico cultural
que atua no estado do Rio de
Janeiro apresentando-o para turistas
e cariocas, valorizando a identidade
local, tipicidades e bens materiais e
imaterias.
www.riosdehistoria.com

Brazilidade
Empresa de turismo de base
comunitária na Favela Santa Marta
que vende pacotes de turismo de
experiência: experiência guiada
(guiamento), palestras, experiência
+ palestra, e tour de educação.
Abordagem crítica, social e
antropológica dos processos
culturais, sociais e históricos da
favela Santa Marta.
www.brazilidade.com.br

67

Artes Cênicas

Eventos

EmCartaz! Empreendimentos
Culturais
Especializada na produção e gestão
cultural. Presta serviços dirigidos
às diferentes etapas de realização
de projetos culturais, desde o
planejamento à finalização do
projeto.
www.emcartaz.art.br

Ponte Plural
Coletivo cultural que atua
fomentando o empreendedorismo
no setor musical e articulando redes
no estado do Rio de Janeiro, a fim de
criar novos arranjos criativos locais.
www.ponteplural.com.br

Artes Plásticas

Arquitetura e
restauro

Moda

Entretenimento

Julia Vidal Etnias Culturais
A grife tem como missão valorizar
a identidade da mulher brasileira
através de um amplo estudo pelas
etnias culturais brasileiras em uma
linha de produtos e serviços que
promovem expressão cultural da
brasileira. Propõe um diálogo íntimo
e exclusivo com a moda feminina,
com uma moda atemporal, artesanal
e contemporânea.
www.juliavidal.com.br

Encontrarte
Empresa especializada em soluções
artísticas para o desenvolvimento
da qualidade de vida da população,
tendo abrangência nas seguintes
áreas: organização de eventos
culturais, sociais e esportivos.
www.encontrarte.com.br

Educação
IU Design
Trabalha com um método de
fabricação digital paramétrica
possibilitando fabricar produtos de
design customizados e permitindo
que os móveis possam ser adaptados
às necessidades pessoais de cada
consumidor.
www.design.com.br

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

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.
www.tipiticultural.com

Projeto Subsolo
A empresa atua na elaboração,
produção e gerenciamento de
projetos e produtos inovadores
relacionados à arte contemporânea e
temas transversais. Busca, ainda, criar
novas possibilidades de conexão entre
arte, cultura e mercado.
www.projetosubsolo.com.br
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Equipe gênesis
em 2013
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Aderson Campos Passos

Erica Bordinhão Lewis

Luis Felipe Carvalho

Priscila Silveira

Adriana Gray

Felipe Fernandes Jungueira

Rafael Saadi Dantas Teixeira

Adriana Tapajós de Maynart Ramos

Fernanda Olivieri de Souza

Luis Fernando Penello – Peoli
consultoria.

Fernando Coutinho

Luis Fernando Vabo

Regina Jardim

Fátima Ludovico

Luiz Felipe Lage Levy

Flávia Lopes Marcondes de Souza

Luiza Martins

Regiane Teresinha da Conceição
Barros

Flavia Portela

Manoela Perlott Miguens

Renata Nascimento de Sena

Flávio da Silva Mendonça

Marco Aurelio Albernaz

Ricardo Alexandre da Silva

Francis Berenger Machado |
Descartes Consultoria em TI Ltda.

Marco Aurelio de Carvalho
Nascimento

Raquel Roldanus Dias
Sandra Korman

Bianca Gomes

Girlene Rodrigues da Silva do
Nascimento

Mael Caroline Passanesi
Marcela Fortuna Magalhães

Bruna Souza

Graciele Borges Amora

Marcelo Carvalho Altenburg Brasil

Sergio Yates | Consultraine
Consultoria e Treinamento Ltda.

Bruno Araujo Drummond Francklin

Gulherme Ghizi de Moraes Velho

Marco Antonio Martins de Sousa

Sheila Assumpção

Camilla Moreira de Oliveira

Helene Salim

Marcos Cohen

Silvina Ramal

Carla Francisca Bottino Antonaccio

Guilherme Volpi

Carolina Dias

Henrique Mendonça Rodrigues

Thaissa Azevedo Saraiva
Vasconcellos

Catarina Célia Araujo Viana de
Azevedo

Ivana Beltrão Rojas

Maria Aparecida Stallivieri Neves
| Stallivieri e Gusmão Gestão
Tecnológica
Maria Isabela Miranda de Lima

Tulio de Avena Braga
Victor Ferreira Roque Rocha

Alexandra Ancora da Luz de Souza
Mendes
Alfredo Laufer | Centro de
Empreendedorismo Universitário ltda.
Aline Flor Sacramento
Andrea Pacca de Souza Britto Cohen
Ana Carolina Amaral Guimaraes
Ana Paula Santoro

José Alberto Sampaio Aranha

Cláudio Nasajon

Maria Luiza Azevedo de Carvalho |
Maria L. A. de C. ME.

Conceição Braz da Silva de Oliveira

João Marcos Figueiredo Cavalcante
Albuquerque

Maria Luiza Tuche Perciano Belo

Danidê Viera Rodrigues dos Santos

João Paulo Marinato de Resende

Victória de Freitas Rodrigues

Julia Bloomfield Gama Zardo

Daniel Barbosa Santos

Julia Henriques Monnerat

Danielle Páscoa Barbosa | Pascoa
Assessoria e Planejamento Ltda.

Karina Yumi Oshiro Sato

Diego Wehrle
Edoardo Sigaud Gonzales | Sigaud
Gonzales Advogados Associados
Ltda.
Eduardo Costa | Eduardo M. da
Costa ME.
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Jorge Ferreira

Catia Araújo Jourdan

Leonardo Feijó Sampaio | Multimeios
Consultoria e Publicidade Ltda.

Mariana Aparecida dos Santos Silva

Raphael Zaremba

Ruth Espinola Soriano de Mello

Thaiza Almeida Pinto

Mariane Gropilo Mello de Araujo

Ficha Técnica

Maruscha Barreira Santos Spinola

Coordenação: Paula Araujo

Matheus Lages de Alencar
Mayara Barbosa de Oliveira
Michelle Rocha Gonçalves

Revisão: Paula Araujo
João Albuquerque
Adriana Tapajós

Leonardo José dos Santos |
Innovactive Consultoria em Gestão
Estratégica e Soluções para novos
negócios LTDA.

Mila Desouzart de Aquino Viana | OD
Consulting Ltda.
Paula Araujo Pereira

Produção: Paula Araujo
Design: Fernanda Xavier (Binky)

Natália Galvão Lackeski

Leonardo Lima de Souza

Pedro Lima de Oliveira

Eduardo Hall Gentil

Leonardo Rangel

Pedro Tiago Grivet M. M. da Silva

Eduardo Moreira

Lucas Stelling

Elaine Cristina Rodrigues da Silva

Luisa de Souza Leite Trancoso Daher

Priscila Perillier O’Reilly de Araújo
Castro

Maria Luiza Azevedo
Raquel Pedroza
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Foto: Gabriela Doria / Jornal da PUC
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