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APRESENTAÇÃO

O Relatório Anual de Atividades, publicado desde 1997, tem como 
principal objetivo apresentar os destaques e resultados alcançados 
pelo Instituto Gênesis ao longo do último ano.

O Relatório Anual que você tem em mãos é relacionado ao ano de 2019 
e está dividido da seguinte forma:

Cultura Empreendedora | Cursos, oficinas e palestras destinadas a 
disseminar, desenvolver e aprimorar a prática do empreendedorismo;

Incubadora | Apoio ao Desenvolvimento de ideias, projetos e negócios 
inovadores;

Apoio e Gestão | Comunicação, Gestão da Qualidade e Infraestrutura;

Portfólio de Projetos | Principais projetos realizados recentemente 
pelo Instituto Gênesis;

Empresas Graduadas | Empresas que concluíram com êxito o processo 
de incubação do Instituto Gênesis.
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CRESCER E COMPARTILHAR

Diversos indicadores sobre crescimento do setor produ-
tivo dão ênfase à base tecnológica. Mas, a abordagem 
da inovação pela perspectiva unicamente tecnológica 
é limitante. Cada vez mais, consolida-se na sociedade 
como um todo a importância do foco nos princípios e 
valores como base sólida para um desenvolvimento 
sustentado em termos sociais, ambientais e econômicos. 

Em 2019, prosseguimos na consolidação de um modelo 
de gestão de boas práticas, que favorece a cultura do 
compliance, enfatizando a transparência e a ética em 
todas as relações e processos de trabalho.

Nessa linha, o empreendedor do Gênesis é sensibilizado 
para uma total compreensão da relevância de se cumprir 
aquilo que está estabelecido em seu planejamento, tudo 
em conformidade com as normatizações, regulamenta-
ções e exigências legais.   

Empreender não é só abrir seu próprio negócio, mas 
assumir uma postura afirmativa perante a vida. É ganhar 
mais controle sobre suas ações, pensar, planejar e agir 
com autonomia, fundamentado por valores sólidos e pelo 
bem comum. 

Nesse sentido, acreditamos na filosofia da cooperação e 
da solidariedade na construção de empreendimentos e 
negócios com visão global em benefício da coletividade. 

Sozinhos não construímos nada. Vamos em frente, 
compartilhando conhecimentos em prol do crescimento 
de todos.

Abraços.

João Gabriel Hargreaves Ribeiro 
Diretor do Instituto Gênesis da PUC-Rio
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A área de Cultura Empreendedora é responsável pelas atividades de 
empreendedorismo e inovação, tendo como foco a disseminação da 
cultura empreendedora e o fomento ao espírito empreendedor para 
formação de cidadãos produtivos e geração de novos negócios. Pro-
move uma diversidade de ações - palestras, oficinas, cursos, progra-
mas, projetos patrocinados e eventos - que abordam desde aspectos 
comportamentais do empreendedor ao planejamento de negócios; da 
geração de ideias e oportunidades à gestão de carreiras e empreen-
dimentos. Sempre com foco em inovação nos diferentes setores da 
economia.

Atividades da Área 

Palestras, 
Workshops  
e Eventos

Cursos de Extensão  
e Pós-graduação

Programas  
de Formação  
Empreendedora
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O Trajetórias Experimentais é o laboratório experimental de em-
preendedorismo do Gênesis, coordenado pela área de Cultura 
Empreendedora e pela professora Sandra Korman. O programa con-
siste na formação de sujeitos empreendedores, com o foco no seu 
planejamento de vida e no seu planejamento profissional a partir da 
perspectiva de demandas do futuro. 

Se na Germinação/Incubação desenvolvemos o empreendimento, no 
Trajetórias nosso foco é o empreendedor. Corresponde a uma fase an-
terior à Germinação e à Incubação e é dividido em três etapas.
 
A 1ª etapa consiste no desenho de um projeto de vida, no qual o 
empreendedor será estimulado a refletir sobre o desejo de inovar, 
estudar contextos e a realizar um diagnóstico do setor.

A 2ª etapa é de diagnóstico de oportunidades e estudos de viabili-
dade e nela será feito um mapeamento dos problemas, movimentos, 
demandas e ações ligadas ao setor no qual se deseja empreender.

A 3ª etapa é onde acontece a formatação experimental de novos 
projetos, na qual colocamos em prática o fruto de toda a dinâmica.

Os participantes também realizam uma Oficina de Design Thinking 
para formatação e desenvolvimento de um projeto empreendedor, 
interlocuções individuais que incluem uma série de questionamentos 
sobre a relação do sujeito com o seu desejo e as suas circunstâncias 
de realização no futuro. A primeira edição, que ocorreu no primeiro 
semestre de 2019, teve 12 participantes e um total de 67 horas de 
encontros.

Trajetórias Experimentais
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O programa foi criado a partir de demandas de desenvolvimento de 
atividades educacionais, práticas e de networking do setor da Música. 
No ano de 2019, além do curso Música e Negócios – Empreendedo-
rismo e Inovação, foram criados workshops e eventos que propagam 
conteúdos e informações, abrem espaços para a apresentação de 
novos artistas e profissionais, praticam atividades e criam ambientes 
de interação, networking e novos negócios.

Programa Música e Negócios

WORKSHOP - GESTÃO DE BACKSTAGE PARA EVENTOS

O workshop “Gestão de Backstage para Eventos” foi ministrado por 
Ingrid Berger, referência na Europa e produtora de backstage do Rock 
in Rio, Lollapalooza e diversos outros grandes festivais e workshops 
em diferentes cidades, como Lisboa, São Paulo e Porto Alegre. 

O programa, que aconteceu nos dias 18 e 25 de maio, recebeu 
aproximadamente 40 alunos, com perfis de produtores de festivais, 
eventos corporativos, eventos sociais, shows de médio e grande porte, 
estudantes de RP e de marketing, fornecedores de eventos e todos 
aqueles que se interessam pelo mundo do show business. Os alunos 
também foram convidados pela professora para participarem no dia 
25 de setembro de um dia prático no Rock in Rio. 
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SOUNDS & TALKS

O Sounds & Talks é um ambiente para trocar experiências sobre 
o ecossistema da música, educação, tecnologia, oportunidades 
e lançamentos musicais. A cada edição recebemos no palco um 
palestrante do setor e artistas em formato pitching.

O programa aconteceu em seis edições e recebeu aproximadamente 
240 participantes, dentre os quais músicos como a cantora Laura 
Zennet, Lilian, Marcão Baixada, Gabriel Moura, o pianista Jonathan 
Ferr, profissionais do setor da música como Guta Braga, Marina 
Mattoso, Vinicius Soares, Marcel Klemm e Gabriel Moura. 

CURSO MÚSICA & NEGÓCIOS

As 13ª e 14ª Edições do principal curso sobre indústria da música 
no Brasil foram realizadas, do dia 16/04 a 27/06 e de 6/08 a 2/10,  
respectivamente, em parceria com o Instituto Oi Futuro e com a 
Multimeios. O objetivo do curso é apresentar conteúdos a partir de 
uma metodologia que permita aos alunos compreender os caminhos 
da indústria da música e tendências atuais do mercado, combinando 
aulas teóricas e práticas. 
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PRÊMIO PPM E MOÇÃO DE LOUVOR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF

Em 2019 o curso Música & Negócios ganhou o Prêmio Profissionais 
da Música (PPM) na categoria “Curso de Music Business”. O PPM foi 
idealizado com o objetivo de expor e reconhecer a contribuição de 
todos os profissionais que colaboram para o desenvolvimento do 
setor musical.  Neste ano, o Curso Música & Negócios também recebeu 
uma Moção de Louvor da Câmara Legislativa do Distrito Federal em 
reconhecimento ao profissionalismo e ao apoio a projetos culturais.

O corpo docente reúne mestres e doutores da PUC-Rio e executivos 
atuantes na indústria da música, além de profissionais de produção 
musical e empreendedores do setor, como Sandra Korman, João 
Augusto, Mayrton Bahia, Alessandra Baiocchi, Daniel Campello  Germana 
Guilherme, Fábio Silveira, Guilherme Flarys, Marcelo Vig, Carolina 
Ficheira, Guta Braga, Miguel Jost, Leonardo de Marchi,  Rafael Lazarini,  
Leonardo José, Leo Feijó, João Augusto entre outros.

Desde sua criação, o curso Música & Negócios já alcançou a marca de 
mais de 450 alunos certificados. 
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A Empresa Júnior PUC-Rio é uma consultoria formada por alunos 
que existe há 24 anos. Ao longo desse tempo vem transformando e 
adaptando sua estrutura organizacional às necessidades do mercado. 
Sua missão é desenvolver jovens empreendedores capazes de 
transformar o meio no qual se inserem. 

Hoje, atuam em três frentes de consultoria - de gestão, comunicação 
e arquitetura - e buscam cada vez mais realizar projetos interdisci-
plinares. Composta por membros de 15 cursos diferentes, a empresa 
é movida, sobretudo, pela inquietude dos sócios, que carregam um 
sentimento de dono. Faz parte de sua essência: a vontade de inovar, 
fazer diferente e sempre se adequar ao contexto socioeconômico do 
mundo em que se insere. 

Cada nova oportunidade de projeto torna-se um desafio para gerar 
impacto positivo no ecossistema empresarial e no desenvolvimento 
de seus membros.

NÚMEROS E RESULTADOS EM 2019

ALGUNS CLIENTES DE 2019

Zerezes

Michellin

PetroRio

Tassinari Café

Empresa Júnior (EJ)

Membros atuantes no ano 

Membros atuais

Projetos vendidos no ano

Projetos em andamento

65

39

15

18

Percentual de projetos  
interdisciplinares 

33,33%

Preço médio dos projetos 

R$ 5.977,18

Sieng

IAG

Voz da Comunidade

Animasom
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EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DA EMPRESA JÚNIOR EM 2019
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No ano de 2019, apoiamos o desenvolvimento do Programa Empre-
endedor Sênior, que incentiva o desenvolvimento do empreendedo-
rismo e a reinserção no mercado de trabalho dos profissionais com 
mais de 50 anos. 

A iniciativa idealizada por Alfredo Laufer, diretor do Centro de Em-
preendedorismo Universitário (CEU), foi consolidada no decorrer da 
promoção de cinco edições do evento “Roda de Conversa – Como 
(re)começar?”, que reuniu no auditório do Gênesis um público de 
250 pessoas. 

Programa Empreendedor Sênior 
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WORKSHOP PUC PERU

O programa de intercâmbio empreendedor com a Pontifícia Universi-
dade Católica do Peru objetiva contextualizar o ecossistema de ino-
vação do Rio de Janeiro com workshop no Instituto Gênesis e visitas 
a ambientes de empreendedorismo e inovação. O intuito é estimular 
a capacitação de profissionais para criação de ambiência empreen-
dedora e inovadora e na fomentação a geração de novos negócios 
criativos, sociais e tecnológicos.

O programa aconteceu em novembro de 2019, com duração de três 
dias subsequentes, onde os participantes puderam conhecer o 
ecossistema empreendedor brasileiro. 

Os locais visitados foram: RioCriativo, Incubadora Oito, Casa Firjan, 
Instituto Gênesis e Parque Tecnológico da UFRJ. 

Programas de Formação Empreendedora
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INOVE - CARREIRAS & NEGÓCIOS

O INOVE Carreiras & Negócios é uma capacitação que propõe uma 
introdução ao mundo do empreendedorismo, abordando em cada 
edição uma temática específica. O evento é dividido em três módulos: 
Visão 360º de um setor,  Atitude Empreendedora e  Plano de Negócios.
Foram realizados três INOVES com as temáticas:  E-Sports, Fintechs e 
Empreendedorismo Inovador entre setembro e outubro, no Instituto 
Gênesis e reuniram, em média, mais de 100 pessoas. 

Eventos e Parcerias
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PARCERIA COM O DAD PUC-RIO
| Ações conjuntas com o Departamento de Artes e Design (DAD)

Com a missão de atuar como uma ponte entre o conhecimento de-
senvolvido na PUC-Rio e o mercado, o Instituto Gênesis intensificou 
a parceria com o Departamento de Artes e Design (DAD), através da 
realização de palestras de sensibilização sobre o modelo de atuação 
da incubadora e a interação entre empreendedores e alunos.

Foram realizadas palestras sobre o padrão de germinação e incubação 
do Gênesis para os alunos das disciplinas de Projeto Final e Estágio 
Supervisionado, com apresentações dos casos das incubadas Maré 
Relógios e Green Living.

Dentro da linha de ação conjunta, foi promovida também a aplica-
ção de exercício prático no qual os alunos da disciplina de Design de 
Embalagem sugeriram soluções aos desafios da germinada Rosebud 
– clube de assinatura para cinéfilos. As dinâmicas em sala de aula re-
sultaram na apresentação de 15 projetos e protótipos de embalagens 
para os produtos da Rosebud.
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A Incubadora funciona como interface na troca de conhecimento 
entre a Universidade e a sociedade gerando produtos inovadores 
que solucionam demandas do mercado. Concentra todo o sistema de 
seleção, apoio e desenvolvimento de empreendimentos inovadores e 
autossustentáveis de diversos setores. 

Atua em três momentos distintos: no desenvolvimento de ideias, na 
entrada e crescimento de startups atuantes no mercado e relacionan-
do-se com elas depois de sua graduação. Assessorias e consultorias, 
qualificações, mentorias, infraestrutura física e networking são as 
principais ferramentas utilizadas para o desenvolvimento dos negó-
cios apoiados.

Germinação

Modelagem  
de negócio

Pós-incubação

Networking na  
Rede Gênesis

Incubação

Consolidação  
do negócio
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Números da incubadora no último ano

31
Empresas que germinaram, incubaram e 

pós-incubaram

24
Consultores na nossa rede, 

incluindo equipe  Gênesis 

768
Horas de consultorias e prestação 

de serviços para nossas empresas

95
Empreendedores Gênesis

32
Eventos, cursos e palestras que 

movimentaram nossa rede e nossa rotina

794
Pessoas presentes em nossos eventos

* Todos os números apresentados são de 
setembro de 2018 a setembro de 2019.



27CRESCER & COMPARTILHAR

Incubadas e Germinadas

R$ 9.695.936,24
Faturamento total aproximado

R$ 484.796,81
Faturamento médio das empresas

129
Nº de postos de trabalho gerados

R$ 1.242.733,80
Tributos pagos aproximadamente

Pós - Incubadas

R$ 5.395.352,60
Faturamento total aproximado

R$ 1.798.450,87
Faturamento médio das empresas

34
Nº de postos de trabalho gerados

R$ 829.208,37
Tributos pagos aproximadamente

A média nacional do faturamento anual
por empresa incubada é de R$ 197.050,94
Fonte: ANPROTEC, Mapeamento dos 
Mecanismos de Geração de Empreendimentos 
Inovadores no Brasil (2019)
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Todas as startups que fazem parte do nosso portfólio recembem o 
apoio fundamental de nossos consultores, que atuam como mentores 
auxiliando nossos empreendedores nas tomadas de decisão. Temos 
ceteza que ninguém faz nada sozinho! Por isso mesmo, temos orgulho 
do nosso time, que vibra com a gente e torce muito pelo sucesso de 
nossas empresas. 

Artur Kjá | Design Thinker

Utiliza os signos da cultura urbana 
contemporânea como mola propulsora de 
conceitos, ideias e imagens.Trabalha em 
frentes criativas no Fuso Coletivo, aulas 
de Processo Criativo e Design Thinking no 
IED, palestras sobre Criatividade, além de 
Design Gráfico e Arte Visual em seu estúdio, 
o HC1506.

Nossos Consultores

Pedro Camargo | Jurídico

Graduado e Pós-Graduado pela PUC-Rio 
em Direito com Domínio Adicional em 
Empreendedorismo. Cursos de especialização 
em Mediação, Conciliação, Propriedade 
Intelectual, Direito das Startups e Compliance. 
Advogado com experiência em diversas áreas 
do Direito e diversos setores, do público ao 
privado. Mentor Jurídico em diversos projetos 
e fundador de um escritório de Advocacia 
com foco em Empreendedores e Startups.

Diego Panno | Tecnologia

Carreira desenvolvida na área da Tecnologia, 
atuando nos segmentos de prestação de 
serviços e consultoria em TI. Tem formação 
tecnológica e atuação prática em áreas 
como gestão de equipes de infraestrutura, 
melhoria de processos e ganho de 
competitividade e produtividade.
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Fernanda Reis | Planejamento de Vida

Graduada em Psicologia e Mestre em 
Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia para Inovação na UFRJ. Atua como 
consultora de Gestão de Processos, Gestão 
de Mudança e Trajetórias Profissionais.

Joana Schettino | Negócios Sociais

Tem experência em desenvolvimento 
Socioeconômico e é graduada em Economia 
e Marketing Internacional pela Universitá 
de Modena (Itália). É a representante Yunus 
Negócios Sociais no Rio e atua também como 
consultora em projetos Socioeconômicos com 
foco em empreendedores de baixa renda.Tem 
experiência em análise de mercado e diálogos 
com a comunidade, com órgãos públicos, 
privados e organismos não governamentais.

Leo José | Gestão e Mercado

Graduação e pós-graduação pela PUC-
Rio em administração de empresas com 
ênfase em finanças corporativas. Professor 
substituto da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro na áreas de empreendedorismo, 
gestão e inovação – em que também atua 
como consultor. É consultor do SEBRAE RJ 
e SEBRAE Nacional na Área de Inovação 
e Acesso a Tecnologia e do programa Rio 
Criativo. Coordenador do Programa Shell 
Iniciativa Jovem.

Marcelo Nascimento | Branding

Designer especializado em Branding, Design 
Thinking e Design de negócios. Tem ampla 
experiência em plataformas estratégicas 
de marca, inovação corporativa e user 
experience (UX). É sócio fundador da Binky 
onde atua como gestor de Inovação.
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Nelson Dabul | Financeiro

Consultor e professor, com graduação em 
Engenharia Civil pela UFRJ e mestrado em 
Administração de Empresas pela PUC-Rio. 
Doutorando em Administração pela PUC-
Rio. Experiência na área de Administração, 
com ênfase em Planejamento; Estratégia, 
Administração Financeira, GRC (Governança 
Corporativa, Risco Compliance/Controles 
Internos) e Sistemas de Informação 
Gerencial.

Felipe Nirenberg | Mercado

Médico empreendedor, formado pela UERJ e 
radiologista formado pela UFRJ. Tesoureiro 
e membro do comitê de telerradiologia 
da Sociedade de Radiologia do Rio de 
Janeiro. Foi fundador da Pró-Laudo, 
empresa que se fundiu com a Telelaudo, em 
2015 e atualmente é líder do mercado de 
Telerradiologia na América Latina.

Marina Fernandes | Marketing Estratégico 

Administradora e Mestre em Administração 
pela PUC-Rio. Consultora em mais de 40 
projetos para empresas e organizações sem 
fins lucrativos. Facilitou o planejamento 
estratégico de 24 organizações, sempre com 
metodologias participativas. Professora no 
curso de Administração da Universidade 
Santa Úrsula e Diretora de Marketing 
Estratégico da Dinaco, empresa B2B.

Gabriel Vasconcellos | Marketing Estratégico

Cofundador e sócio-diretor da Carpa 
Consultoria; consultor nas áreas de estratégia, 
empreendedorismo, inovação, gestão de 
projetos e economia criativa; e educador com 
experiênica em treinamentos corporativos.
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Carla Knoplech | Conteúdo Digital

Fundadora da Forrest – Conteúdo & 
Influência, professora de Pós-Graduação de 
Marketing Digital da Universidade Estácio 
de Sá e especialista em produção de 
conteúdo digital. É formada pela PUC-Rio em 
Comunicação Social, pós-graduada pela UERJ 
em Jornalismo Cultural e hoje realiza diversos 
cursos livres sobre criação de conteúdo e 
novas tendências nas redes sociais.

Marco Rodrigues | Inovação

Mestre e Doutor em administração pela UFRJ, 
com ênfase em Organizações, Estratégia 
e Sistemas de Informação. Atua como 
consultor em Planejamento Estratégico e 
facilitador de treinamentos in-company. 
Coordena o programa Executive MBA 
Consortium for Global Innovation pelo 
Coppead. Leciona cursos de pós-graduação 
em Marketing, Estratégia e Gestão de 
Inovações na UFRJ, IBMEC-RJ e ESPM-RJ.

Pedro Telles | Negócios Sociais

Gestor da Comunidade B do Rio de Janeiro, 
cofundador e diretor do Compras do Bem, 
consultor do Gênesis, Pedro é economista 
pela PUC-Rio e tem curso adicional de 
Empreendedorismo Social pela San Diego 
State University.

Felipe Dutra | Direito Tributário

Advogado com mais de 20 anos de experiên-
cia e mestre em Direito Tributário, com 
estudos realizados no Brasil e no exterior e 
especializado em Planejamento Tributário e 
Reestruturações Empresariais, com ênfase em 
Estratégia, Inovação e Empreendedorismo.
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Portfólio de Germinadas e Incubadas 

2 Sport

Oferece produtos, acesso a especialistas 
e programas para o acompanhamento de 
praticantes de esportes, atletas e paratletas, 
conectando-os à prática de esportes, à saúde 
e ao bem-estar. Possui o projeto Velejando 
por Um Mundo Melhor como seu braço social, 
visando a inclusão social de jovens com 
deficiência através da prática esportiva.

Braver

Soluções para engenharia civil, através 
da elaboração de projetos e controle 
tecnológico, com foco no uso de novos 
materiais de construção.

Campus

Startup de criação de Games, digitais e 
analógicos, para fins corporativos ou autorais.
www.campus.studio.com

Go Block

Realiza o desenvolvimento, a criação de 
contratos inteligentes, interações com a 
blockchain e soluções descentralizadas.
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Green Living

Com a missão de desenvolver novos hábitos 
sustentáveis de consumo, a empresa 
promove a substituição de embalagens feitas 
de plástico mineral, por materiais de origem 
vegetal compostáveis e/ou biodegradáveis, 
procurando solucionar o problema do 
descarte, já na origem das matérias primas. 
www.greenlivingbrasil.com

Investtools

Tem foco nas melhores soluções de 
tecnologia para o mercado financeiro, com 
produtos voltados para gestoras, corretoras, 
distribuidoras, agentes autônomos, pessoas 
físicas e researches. 
www.investtools.com.br

Kuidamos

Plataforma digital para promover a 
integração da sociedade com o intuito 
de resolver problemas comuns de forma 
colaborativa e transparente.
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Lively

Conecta incorporadoras e proprietários de 
imóveis de multipropriedade à corretores 
e compradores, proporcionando uma 
solução para vendedores de imóveis de 
multipropriedade a venderem frações com 
o objetivo de aumentarem a liquidez e 
sustentabilidade no aproveitamento do imóvel. 
www.lively.com.br

Maré

Relógios feitos de madeira, com tinta orgânica 
e design original, o Maré reflete o modo leve 
e despojado como o carioca leva a vida. 
www.marerelogios.com
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On Demand

O resultado dos exames por imagem 
no aplicativo OnDemand Health é 100% 
digital. Os exames são disponibilizados 
aos pacientes em seus smartphones. 
Resultados na palma da mão. Muito mais 
rápido e prático.
www.ondemandhealth.com.br

Placateria

Facilitadora da comunicação da sua empresa 
com seus clientes, em seu ambiente, por 
meio do design de sinalização. Placas com 
seu DNA a partir de um processo de compra 
online assertivo.
loja.placateria.com.br

Octopuss

Desenvolvedora e integradora de projetos 
de Conectividade Inteligente para Smart 
City, que combina novas tecnologias de 
radiofrequência, 5G, Internet das Coisas 
(IoT), Big Data, inteligência artificial 
(IA), computação em nuvem, sensores 
3D, entre outros, como meio de acelerar 
o desenvolvimento tecnológico das 
organizações e possibilitar a criação de 
novos serviços digitais disruptivos.

Neurolife

Laboratório especializado na coleta e análise 
do Líquido Cefalorraquiano (Líquor) que possui 
um setor de pesquisa para desenvolvimento 
e implantação de novas técnicas diagnósticas 
com o objetivo de disponibilizar testes 
laboratoriais mais rápidos, mais sensíveis, 
mais específicos e menos invasivos para apoiar 
o diagnóstico de patologias neurológicas, 
inclusive em pacientes imunossuprimidos, 
imunodeprimidos e transplantados.
www.neurolife.com.br
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QR Capital

Solução completa de investimentos em 
criptoativos. Oferece para seus clientes a 
compra e venda e serviços de gestão de 
carteiras. O foco é promover uma assessoria 
completa e as melhores oportunidades de 
investimento neste segmento.
www.qr.capital

Rosebud

Clube de assinatura para amantes do cinema 
que tem o objetivo de reavivar o valor 
sentimental entre o cinéfilo e a mídia física, 
fomentar novos colecionadores, propagar 
a cultura, formar novos públicos e novos 
olhares sobre o universo cinematográfico.
www.rosebud.club
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Sling Capital

Fintech focada em auxiliar startups na 
captação de recursos.
www.slingcapital.com.br

Solar Matrix

Trabalha fazendo o futuro acontecer agora, 
reconfigurando o status quo através da 
transformação de espaços tradicionais em 
soluções inovadoras pela energia solar.
solarmatrix.com.br

Sound Club

Plataforma que une artistas e contratantes 
em um único ambiente. Através de uma 
estrutura simples, rápida e eficiente, 
permite que artistas tenham acesso a 
oportunidades criadas pelos contratantes. 
A missão do Sound Club é revolucionar o 
mercado da música, combinando segurança 
financeira-jurídica e qualidade dos artistas 
nas contratações.
app.sound.club
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Trópica

Cerveja artesanal autêntica, despojada, de 
paladar acessível e que faz jus à alegria e ao 
calor tropical. Inspirada nos quatro cantos 
do mundo, a Trópica retrata a sofisticação 
no que existe de simples e comprova que o 
bom não precisa ser complexo, só precisa 
ser bem feito.
www.cervejatropica.com.br

VOA Educação

A plataforma da VOA ajuda os educadores 
a avaliarem e acompanharem os alunos e 
suas competências socioemocionais (como 
colaboração, comunicação, auto-regulação 
e pensamento crítico) através de um painel 
interativo que mostra a evolução de cada 
aluno e incentiva a criação de planos de 
ação individualizados com o propósito de 
desenvolver o humano de forma integral.
voaed.com

Wespline

Ferramenta de negócios voltada para o 
ecossistema de inovação. O usuário pode 
encontrar dentro da plataforma a startup, 
corporação, investidor, hub, ou provedor de 
serviço de interesse, usando filtros e tags 
específicos. A empresa é presente no Brasil, 
EUA e Israel. 
wespline.com

Trampolin

Fintech especializada no desenvolvimento 
de interfaces móveis para contas digitais, 
focada na inclusão financeira de jovens, 
adolescentes e pessoas sem acesso a 
serviços bancários.
www.trampol.in
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Quadrimind

Com uma vasta experiência no 
desenvolvimento de soluções móveis, APIs e 
plataformas de gestão a Quadrimind constrói 
soluções sempre focadas na experiência do 
usuário. A empresa já ultrapassou a marca 
de 8 milhões de downloads em seus Apps.
www.quadrimind.com

6D

Casa de inovação que acredita no poder 
das ideias simples para gerar grandes 
histórias e experiências únicas. Capaz de 
planejar campanhas e posicionamento de 
comunicação para marcas, conta ainda com 
expertise nas áreas de branding, gráfica, 
digital e filmes.
6d.com.br

Abacomm

Estúdio de inovação e de transformação 
digital, apoiando empreendedores e 
líderes inovadores dentro de corporações 
e startups. Criam e operam soluções 
digitais que envolvem aplicativos, cloud e 
transformação de processos. Atuam em cada 
projeto criando uma solução exclusiva para 
a necessidade de cada cliente.
abacomm.com.br
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RELACIONAMENTO COM GRANDES EMPRESAS

Ao longo dos anos, o Instituto Gênesis estabeleceu uma sólida parce-
ria com grandes empesas, que viram no trabalho do Instituto, e prin-
cipalmente da Incubadora, uma forma interessante de relacionar-se 
com as startups e buscar inovação.

Destaques da Incubadora

Oito

O Oito é um hub de empreendedorismo e inovação que foi lançado no 
final de 2017 no Rio de Janeiro. A iniciativa, capitaneada pela Oi, se po-
siciona estrategicamente junto ao mundo de inovação, incubando star-
tups em estágio inicial e acelerando negócios mais maduros, reunindo 
a comunidade através dos eventos realizados no seu espaço, situado 
em Ipanema. Todo o programa de incubação recebido pelas startups 
que fazem parte do programa é coordenado pelo Instituto Gênesis. 

Programa Nexos

O Programa Nexos , lançado em 2019 pela Anprotec e Sebrae, conecta 
grandes e médias empresas, ambientes de inovação e startups através 
do lançamento de desafios. Em linhas gerais, as startups recebem 
aportes para o cumprimento desses desafios e incubam suas empre-
sas nos ambientes de inovação escolhidos pelo programa. O Instituto 
Gênesis faz parte dessa rede de apoio e está credenciado ao programa.  
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Somos um ambiente de inovação e como tal, um dos nossos maiores 
ativos é a convivência, em um mesmo ambiente, de diversos atores 
do sistema de inovação: empreendedores, consultores, professores, 
empresários, investidores, entre outros. Mas se engana quem acredita 
na interação automática entre eles, só por compartilharem o mesmo 
espaço. O Instituto Gênesis realiza diversas ações pra integrar ainda 
mais todos esses agentes.

SUNSET

Regularmente, realizamos nosso famoso SUNSET, evento que reúne 
sempre uma palestra interessante no nosso auditório e, depois, 
networking na nossa varanda. 

Realizamos diversos cursos, palestras, workshops e consultorias que 
capacitam e auxiliam nossos empreendedores no dia a dia da empre-
sa. Trabalhamos o comportamento empreendedor e as habilidades 
necessárias ao bom desempenho no mercado com cursos de finanças 
para empreendedores, técnicas de pitch, marketing digital, técnicas 
para falar em público e muitos outros.

Conhecimento para nossa Rede  
de Empreendedores

Ambiente de Inovação

IN
CU

B
AD

O
R

A



40 RELATÓRIO 2019

DIA DO COWORKING

Outro evento que movimenta nossa rede é o Dia do Coworking, quando 
a equipe do Instituto Gênesis ocupa o coworking pra trabalhar junto 
com os empreendedores e interagir com eles. Também convidamos 
as empresas que possuem suas salas próprias a se juntarem, gerando 
uma grande interação entre os participantes.

PARLATÓRIO

E 2019 teve a estreia de mais um desses eventos de integração, o 
Parlatório, criado para ser um momento para dividir questionamen-
tos, incômodos, emoções e temas. A ideia é dividir para multiplicar! 
Em um ambiente descontraído, com comidinhas e bebidas, nossos 
empreendedores se reúnem para trocar experiências, tudo mediado 
por uma consultora, que facilita as discussões, garantindo dinâmicas 
e temas instigantes. Foram realizadas duas edições com a participa-
ção de 30 empreendedores.
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Ativações

DIA DOS NAMORADOS

Esse ano, utilizamos o Dia dos 
Namorados como desculpa para 
falar de amor. Movimentamos 
nosso prédio ao convidarmos 
uma escritora para escrever 
cartas de amor para nossos 
empreendedores. E não falamos 
apenas daquele amor romântico: 
englobamos o sentimento de 
uma maneira maior, para rever-
berar um dos sentimentos mais 
nobres, aquele que faz o mundo 
girar e constrói pontes.

Luciana Targino, escritora cea-
rense, escreveu muitos cartões 
personalizados depois de ouvir 
histórias únicas e lindas.
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APOIO E
GESTÃO
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A Unidade de apoio e Gestão é responsável pela comunicação e design 
do Instituto Gênesis e das suas germinadas e incubadas. Além disso, a 
área também é responsável pela infraestrutura física e tecnológica do 
Instituto Gênesis e pelo CERNE – um modelo que tem como missão pro-
mover melhoria expressiva nos resultados das incubadoras brasileiras.

www.genesis.puc-rio.br

+ 12 mil usuários   

+ 45 mil page views

genesis@puc-rio.br

+ 7 mil cadastrados no mail list  

@institutogenesis

+ 2 mil seguidores

facebook.com/institutogenesis

+ 11 mil seguidores

35.240 pessoas alcançadas 

380 média de posts por ano

Redes Sociais
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Em 2019, lançamos o Circuito, newsletter de periodicidade quinzenal 
– enviado para nosso mailing list de empreendedores e públicos de 
interesse – com a seleção de notícias e matérias de destaque sobre 
startups, empreendedorismo, inovação, editais, oportunidades de 
investimentos, políticas públicas e tecnologia.

Circuito

A nossa newsletter tem o objetivo de contar aos leitores quais foram 
os detaques e eventos mais importantes que aconteceram no Institu-
to Gênesis nos últimos meses. Ela é feita a cada dois meses e tem o 
intuito de manter o nosso público a par do que acontece dentro do 
Gênesis, como novos eventos, projetos, prêmios - do Gênesis e das 
nossas empresas incubadas -, destaques na mídia e muito mais.

Newsletter Gênesis

Em 2019, demos continuidade à publicação periódica da série 
Startocs, que destaca dicas sobre competências comportamentais 
e atitudes ligadas às culturas do empreendedorismo e da inovação. 
Os temas abordados visam estimular o pensamento reflexivo, tais 
como: relacionamento humano, gestão do tempo, gestão de conflitos, 
criatividade, convivência das diversidades e feedback.

Startocs
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Em 2019, demos continuidade à série StoryUp, na qual destacamos 
os relatos de empreendedores sobre a caminhada evolutiva das suas 
startups graduadas pelo Instituto Gênesis. Buscamos assim realçar as 
ideias, princípios e valores que guiam e inspiram a concepção, germi-
nação, incubação e desenvolvimento contínuo de empreendimentos 
bem-sucedidos.

ENTREVISTADOS

Story Up

Daniel Orlean
Sócio-fundador da graduada 
Gênesis Affero Lab, atual sócio 
e conselheiro da BizCapital – 
fintech de crédito para pequenas 
e médias empresas;

Luis Fernando Vabo Junior
Sócio-fundador da Graduada 
Gênesis Sieve - CEO de 2011 a 
2015 -, empresa pioneira e líder 
em inteligência de preços e 
dados no e-comerce brasileiro.
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Aparições na Mídia

João Gabriel Hargreaves em 
entrevista ao Programa Conversa 
Pública sobre as perspectivas 
para o Brasil em 2019.

João Gabriel Hargreaves em 
entrevista para a Globo News.

Foram veiculadas 92 matérias na mídia aberta e segmentada, ligadas 
à atuação do Instituto Gênesis e à empreendimentos germinados ou 
incubados.
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João Gabriel Hargreaves em 
entrevista para o Caderno Boa 
Chance, do Jornal O Globo.

Programa Trajetórias 
Experimentais em 
matéria do Portal 

Empreendedor.
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Cerne

O Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos 
(Cerne) é um modelo de maturidade para Incubadoras de empresas, 
desenvolvido pela Anprotec com o apoio do SEBRAE que visa 
promover a melhoria expressiva nos resultados das incubadoras de 
diferentes setores de atuação. Para isso, determina boas práticas a 
serem adotadas em diversos processos-chave, que estão associados 
a níveis de maturidade (Cerne 1, Cerne 2, Cerne 3 e Cerne 4). Cada 
nível de maturidade representa um passo da incubadora em direção 
à melhoria contínua.

Em dezembro de 2017 o Instituto Gênesis recebeu a certificação 
Cerne 1. Em outubro de 2019, passou novamente pelo processo de 
certificação, porém agora no nível de maturidade Cerne 2. O resulta-
do será divulgado em dezembro de 2019. O Cerne 1 tem seu foco 
nos processos ligados aos empreendimentos que estão incubados 
e na sensibilização dos que são potenciais empreendedores. Já o  
Cerne 2 pretende garantir uma gestão efetiva da incubadora enquan-
to uma organização. Assim, a incubadora deve implantar processos 
que viabilizem a gestão estratégica, a avaliação dos resultados e a 
demonstração da qualidade dos empreendimentos apoiados.

Participação em Redes e Associações 

Anprotec | Associação Nacional de Entidades Promotoras  
de  Empreendimentos Inovadores

Rede de Incubadoras, Parques Tecnológicos e Pólos do Rio de Janeiro 

ReINC | Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro 

Riosoft

UBI Global
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Infraestrutura

NOSSO COWORKING

Estamos com um coworking novo, super bonito e disponível para 
nossos empreendedores!
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PORTFÓLIO 
DE PROJETOS
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Ao longo de 22 anos, o Instituto Gênesis já realizou proje-
tos para grandes empresas, instituições governamentais, 
universidades e comunidades, sempre trabalhando o 
empreendedorismo e a inovação. Nesta seção, apre-
sentamos alguns projetos recentes de destaque, para 
compartilhar, através do nosso portfólio, competências e 
capacidades do Instituto Gênesis.
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Planejamento e apoio a implementação e gestão de incubadoras de 
empresas com foco na área tecnológica, social ou criativa.

NOSSA METODOLOGIA EM ETAPAS:
 
Sensibilização das lideranças locais;

Diagnóstico do cenário atual; 

Planejamento da implementação da incubadora;

Capacitação das lideranças para a implementação; 

Acompanhamento da execução.

Apadrinhamento de Incubadoras

RIO CRIATIVO

O Gênesis foi responsável por criar e coordenar o Rio Criativo, a 
incubadora de empresas de economia criativa do Estado do Rio de 
Janeiro. O projeto Rio Criativo abrangeu duas incubadoras – capital 
e baixada - e apoiou 18 empreendimentos selecionados no Edital 
público. O faturamento desses empreendimentos cresceu de R$ 1,8 
milhão ao ano para R$ 9,9 milhões, e os empregos diretos gerados de 
25 a 120.

Cliente: Secretaria de Cultura do Estado do Rio de JaneiroCA
SE
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Serviços de Desenvolvimento Local
Desenvolvemos projetos de empreendedorismo que levam para 
comunidades e regiões mecanismos e metodologias de intervenção 
que empoderam essas populações, aumentando seu poder de tomada 
de decisão, sua renda e autonomia local, gerando inclusão social.

AGIR

Fomentar o Empreendedorismo e capacitar empreendedores de baixa 
renda. O projeto teve mais de 25 empreendimentos incubados, com 
mais de 200 empreendedores de baixa renda capacitados.

O projeto foi realizado nos municípios de Itaguaí (RJ), Mangaratiba 
(RJ), Parauapebas (PA), São Luis (MA), Ouro Preto (MG) e Mariana (MG).

Início em 2014 – Conclusão em 2018

Cliente: Fundação ValeCA
SE
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Programa de Formação de 
Universidades Empreendedoras
O programa tem como objetivo capacitar profissionais nas tarefas de 
criação, supervisão e avaliação de disciplinas empreendedoras, assim 
como na gerência de processos pedagógicos para uma Coordenação de 
Empreendedorismo, que será criada na instituição a qual pertencem. 
O projeto foi realizado internacionalmente em três universidades e 
em uma empresa (Innovivir S.A.C.).

Clientes: Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago/Chile), 
Universidad Católica de Temuco-Chile, Innovivir S.A.C. (Lima/Perú) e 
Universidad Continental Peru (Lima/Perú).

Centro de Inovação Empresarial
Desenvolvimento de Centros de Inovação Empresarial em entidades 
que tenham interesse em estimular a criatividade, empreendedorismo 
e inovação.

Objetivos: Capacitar multiplicadores de inovação, desenvolver 
metodologias de diagnóstico e acompanhamento e avaliação das 
iniciativas inovadoras.

Clientes: Warner Music Brasil e Conselho Regional de Administração 
do Rio de Janeiro/CRA-RJ.

Cursos de Extensão
Cursos para desenvolver atitude e competências empreendedoras, 
que permitam a inserção e gestão da carreira profissional diferenci-
ada na criação de empreendimentos próprios, na colaboração com 
empresas ou como autônomos.
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Gestão da Inovação
Desenvolvimento do processo de gestão da inovação em pequenas, 
médias e grandes empresas através da construção de um plano de 
gestão da inovação que contribua para o desenvolvimento e cresci-
mento dessas empresas no mercado. Mais de trinta empresas já par-
ticiparam, entre elas a Lojas Americanas e B2W.

Estudo de Setores e Cadeias de Valor
Definição de ações que possibilitem o aproveitamento das oportuni-
dades identificadas na cadeia de valor de determinado produto ou 
serviço, para formação de empreendedores e empreendimentos que 
atendam às deficiências e demandas de um determinado setor.
Case: Estudo das cadeias produtivas do audiovisual.
Cliente: SEBRAE

Pós Graduação em Educação Empreendedora
Formação de 155 professores do sistema S e da rede pública de 
educação em empreendedorismo. A pós graduação durou mais de 
18 meses envolvendo o Instituto Gênesis, o SEBRAE, o Ministério da 
Educaçã, o Departamento de Educação e o CCEAD da PUC- Rio. O curso 
teve início em 2016 e foi concluído em 2017. 
Clientes: SEBRAE e Ministério da Educação  
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EMPRESAS
GRADUADAS

Empresas que concluíram com êxito o 
processo de incubação do Gênesis.
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Assinatura Principal

Assinaturas Secundárias

Decision
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Serviços Especializados

Bio-AXS

A empresa é especializada em soluções 
de suporte à gestão. As ferramentas 
desenvolvidas tratam de gestão de 
processos, gerenciamento de projetos, 
workflow e controle de acesso via biometria.

www.bioaxs.com.br 

Lins e Silva e Santoro Almeida

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

Parceria Social

Empresa de consultoria que realiza 
pesquisas, cursos e formações, tendo como 
objetivo desenvolver e fortalecer projetos de 
comércio justo..

www.parceriasocial.com.br

RF Pesquisa

Atua no mercado de pesquisas qualitativas e 
quantitativas, na elaboração e implantação 
de modelos estatísticos de previsão. Utiliza 
software próprio, desenvolve, aplica e 
trata os resultados de pesquisa realizada 
via internet, através de questionários 
eletrônicos.

www.rfanalisepesquisas.com.br

Superar Consultoria

Especializada em gestão emocional, oferece 
palestras, treinamentos e atividades ao ar 
livre para o aumento da performance. Com 
uma equipe multidisciplinar, destaca-se pela 
atuação corporativa e pela capacitação de 
atletas de alto rendimento.

www.superar.esp.br
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Logística e Geoprocessamento

Gestão de Conhecimento

Zap Logística

Soluções em logística com tecnologia da 
informação. Seu principal produto, o ZAP 
Frete, estima custos de frete no transporte 
rodoviário entre os municípios do país, e no 
transporte fluvial na região amazônica.

www.zaplogistica.com.br

Globaltrac | Empresa Carrierweb

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

Neogeo Engenharia

Desenvolve softwares de automação de 
projetos. Lançou o sistema Geodominus, 
voltado a integrar e gerenciar processos 
de gestão e governança socioambiental de 
grandes obras de engenharia.

www.neogeogis.com.br

Cortex Intelligence

Fruto de pesquisas acadêmicas na área de data 
e text mining, a empresa desenvolve soluções 
de inteligência competitiva e de mercado. 

www.cortex-intelligence.com

Decision Support

Especializada no tratamento do risco, 
oferece serviços de consultoria com 
transferência de tecnologia, produtos 
customizados e programas de capacitação.

www.decisionsupport.com.br
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Tecnologia da Inovação

TAQUION

Empresa de software e serviços, que oferece 
soluções empresariais para automação de 
processos, utilizando plataformas móveis, 
visando ganhos de produtividade, redução 
de custos e melhoria do ambiente através da 
transformação da forma de trabalho.

TLV

Empresa prestadora de serviços de 
desenvolvimento e licenciamento de 
software sob encomenda, além de sistemas 
de monitoramento e rastreamento veicular.

Quadrimind

Desenvolve jogos gratuitos disponíveis para 
iOS e Android, além de aplicativos voltados 
para clientes empresariais. 

www.quadrimind.com.br 

Digitok

Especializada em soluções para mídias 
interativas. Desenvolve e integra novas 
tecnologias, criando softwares e hardwares 
inovadores e interativos.

www.digitok.com.br

Intelie

Atua 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
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Weavers

Oferece soluções de conectividade 
(internetworking).

www.weavers.com.br

i-Hunter | Antiga Profit

Prestação de serviços de software na 
modalidade “SAAS”, aos seus clientes na área 
de recursos humanos, mais especificamente 
no processo de recrutamento e seleção de 
pessoas. 

www.i-hunter.net 

Ideais | Empresa B2W Digital

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, foi adquirida pela B2W Digital.

www.ideais.com.br

GetMade | Empresa Marlin

Desenvolve soluções para web, com alto 
padrão de tecnologia. Atua em todo o ciclo de 
projetos digitais: AI, design, desenvolvimento, 
infraestrutura e marketing digital.

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

Fábrica Digital

Desenvolvimento de softwares e serviços 
para a área de gestão de conteúdo para web.
Sua missão é fazer com que qualquer pessoa 
com acesso à internet possa desfrutar do 
potencial máximo da tecnologia, de modo 
descomplicado, ágil e agradável.

www.fabricadigital.com.br

Assinatura Principal

Assinaturas Secundárias
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Programare

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.

www.programare.com.br

Lumis

Fornecedora do maior produto nacional para 
portais, gestão de 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

Focada na prestação de serviços de 
tecnologia de informação, tendo como 
atividades principais: serviços de consultoria, 
desenvolvimento de software e treinamento.

www.luminacorp.com

Superwaba

A empresa 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
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PrimeUp

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

K2 Sistemas

Desenvolvedora de soluções de software sob 
demanda e para o mercado de exploração e 
produção de petróleo.

www.k2sistemas.com.br

Rastre.me

Desenvolve soluções de monitoramento 
de ativos valiosos e controle de processos, 
utilizando tecnologias de localização 
em tempo real, provendo inteligência de 
negócios que agregam valor ao desempenho.

www.rastre.me

Sieve | Empresa B2W Digital

Empresa pioneira e líder em inteligência de 
preços e dados no e-commerce brasileiro. 
Monitora mais de 8 mil lojas virtuais e ajuda 
varejistas e fabricantes a aumentar suas 
vendas e margens, com tecnologia de ponta.

www.sieve.com.br

Smart Decision 

Empresa de desenvolvimento de software 
de Sistemas de Apoio à Decisão. Atualmente 
tem forte presença no setor de petróleo e 
gás e, simultaneamente, no setor de saúde 
através da sua plataforma de gestão de 
pacientes (www.meconsulte.com).

www.smartdecision.com.br

Decision
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Passo-a-Passo

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 gestão e certificação.

www.passo-a-passo.com

Automação

Future House Automação e Segurança 

Elabora soluções personalizadas em 
automação e segurança, criando ambientes 
inteligentes. Os serviços customizados 
atendem às necessidades específicas dos 
clientes, trazendo conforto, praticidade, 
segurança e economia aos usuários.

www.futurehouse.com.br

Segurança da Informação

Cipher

Multinacional brasileira especializada em 
segurança da informação, com 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.

www.ciphersec.com.br
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Meio Ambiente

Instituto Moleque Mateiro  
de Educação Ambiental — IMM

Desenvolve projetos de educação ambiental 
com instituições de ensino e empresas, além 
de metodologias inovadoras para a formação 
de educadores ambientais, programas de 
educação ambiental para o Licenciamento 
Ambiental e Sustentabilidade Corporativa e 
ações para famílias e Comunidades visando a 
formação de cultura socioambiental.

www.molequemateiro.com.br

Ambio

Empresa de consultoria que atua na área 
de engenharia ambiental desenvolvendo 
projetos que mensuram e quantificam 
impactos ambientais de forma a propiciar 
mudanças nos processos e insumos, 
reduzindo riscos e gerando valor financeiro 
tangível aos nossos clientes.

www.ambiopar.com

AMB & TECH Soluções Ambientais

Desenvolve estratégias econômicas, 
ambientais e tecnológicas integradas aos 
processos produtivos, visando aumentar 
a eficiência no uso de matérias- primas, 
água e energia, minimizando ou reciclando 
resíduos gerados durante a produção. 
Implanta projetos para que as empresas 
produzam mais e reduzam o impacto 
ambiental.

www.ambtechsolucoes.com.br
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Telecomunicações

Mobicare

Desenvolvimento de soluções Wi-Fi Carrier 
Class para o setor de telecomunicações 
para offloading de suas redes 3G/4G e de 
aplicativos móveis white-label com foco em 
autoatendimento e venda buscando ajudar 
grandes empresas a criar um novo canal de 
relacionamento com seus clientes.

www.mobicare.com.br

M4U

A empresa tem expertise tecnológica para 
desenvolver e operar soluções que utilizam 
celulares como interface entre o usuário 
final e os serviços/produtos do setor 
financeiro.

www.m4u.com.br

NTime | Atualmente Movile

Em 2007, a NTime juntou-se à Compera, 
formando uma única empresa, a Compera 
NTime. Em 2010, a Compera nTime alterou 
seu nome para Movile e, atualmente é a mais 
completa empresa de serviços para celular 
da América Latina.

www.movile.com

PV Inova

A PV Inova é uma sociedade por cotas, 
constituída em 2005. Estabelecida no Rio de 
Janeiro, opera em todo o território nacional 
inovando o mercadode gestão de frotas com 
tecnologias focadas em gerar economia e 
aumentar a eficiência dos clientes através da 
terceirização ou outsourcing de suas frotas.

www.pvinova.com.br
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Joias e Acessórios

Espaço Rita Santos

Escola de joalheria que tem como objetivo 
ensinar a arte da joalheria autoral, 
transmitindo os conhecimentos para 
que o aluno possa criar, desenvolver 
e confeccionar suas joias. Além disso, 
desenvolve projetos de joias para empresas 
e presta consultoria na área.

www.espacoritasantos.com.br

Zóia

Marca brasileira de acessórios 
contemporâneos facilmente reconhecida 
pelo seu conceito em aliar arte, design e 
sustentabilidade. Vanessa Wagner, designer 
responsável, acredita na atemporalidade das 
peças e na inovação da linguagem através 
das linhas de produtos classificadas como 
resíduos urbanos, novos usos e ideias.

www.loja.zoia.com.br

Etc.

Empresa de acessórios exclusivos que possui 
uma linha especial para casamento. A linha, 
chamada de etc. noivas, é composta por 
lindas peças, modernas e originais, feitas em 
metal, que vão deixar sua festa um charme.

www.lojaetc.com.br

Izabel Andrade — Jewellery Design

A proposta da designer Izabel Andrade 
Ramos é produzir peças originais e 
personalizadas para não serem apenas 
contempladas, mas também usadas todos os 
dias e protagonizadas em ocasiões especiais.

www.belandraderamos.com
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Educação

Affero Lab  
| Antiga empresa Milestone e Eduweb

A Affero Lab é a mais completa empresa 
de educação corporativa do Brasil. Atua de 
maneira única em soluções que melhorem a 
performance de empresas e indivíduos.

www.afferolab.com.br

MHW | Empresa Xerox

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

ID — Projetos Educacionais

Consultoria em educação corporativa, 
a ID realiza o mapeamento de 
competências e conhecimentos críticos, 
o 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

E-Create

Oferece soluções integradas em tecnologia, 
conteúdo interativo e serviços para seu 
projeto de e-learning.

www.e-create.com.br

Vero Solutions

Empresa de tecnologia, especializada em 
Recursos Humanos, que utiliza soluções 
inovadoras, como jogos e plataformas 
virtuais, para a realização de processos 
seletivos, feiras de estágio, trainee e 
treinamento.

www.verosolutions.com.br



71CRESCER & COMPARTILHAR

Design

SócioDesign

Empresa de comunicação e design que 
desenvolve projetos na área de design 
gráfico, webdesign e computação gráfica. Os 
produtos são desenvolvidos para atender às 
necessidades de cada cliente, mas têm como 
diferencial a Responsabilidade Social.

www.sociodesign.com.br

Bambutec | antiga CAUS BAMBU Design

Empresa de design e arquitetura de eventos. 
Cria estruturas ecológicas de bambu e 
materiais naturais, desenvolvendo pesquisa, 
tecnologia brasileira, produção florestal e a 
prestação de serviços especializados.

www.bambutec.com.br

Editorial

Publit Soluções Editoriais  
| Antiga Papel Virtual

Editora de livros e revistas. Atua nas áreas de 
literatura, títulos acadêmicos, treinamento 
e projetos especiais e realiza a distribuição 
física e digital em livrarias.

www.publit.com.br

S O L U Ç Õ E S E D I T O R I A I S
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Energia e Petróleo

Ativa Tecnologia e Desenvolvimento

Empresa nacional de base tecnológica 
especializada em robótica submarina na 
área de petróleo e gás principalmente para 
manutenção da integridade de dutos e 
equipamentos em operação.

www.ativatec.com.br

Pipeway

Desenvolve equipamentos de tecnologia 
e presta serviços na área de inspeção e 
integridade de dutos. A empresa presta 
serviço para todo o Brasil, além de atender 
a vários países da América Latina e fornecer 
ferramentas para parceiros de todo o mundo.

www.pipeway.com

Choice

Soluções de inteligência em energia.

www.choiceholding.com

Minds at Work

Empresa de forte base tecnológica 
especializada em desenvolvimento

de sistemas de missão crítica, que são 
aqueles cuja falha, ou atraso no tempo de 
resposta, pode acarretar grandes prejuízos 
não materiais, materiais e até mesmo risco 
de morte.

www.mindsatwork.com.br

Gavea Sensors | Empresa Lupatech

Desenvolve soluções inovadoras de medição 
utilizando sensores a fibra óptica. Em 2008 a 
empresa foi vendida para a Lupatech.
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Engenharia / Arquitetura

I-Dutto

A I-Dutto é uma empresa de inovação 
tecnológica em soluções de identificação 
eletrônica que fornece sistemas de rastreab-
ilidade, segurança, automação e otimização 
de processos com ferramentas de controle, 
fiscalização e auditoria.

www.idutto.com

ALTA Geotecnia Ambiental

Spin-off do Núcleo de Geotecnia Ambiental 
da PUC-Rio, a ALTA já alcançou todo o 
Brasil realizando projetos e consultorias em 
infraestrutura, aterros de resíduos, miner-
ação, e desenvolvendo geotecnologias para 
prevenção de desastres naturais.

www.altageotecnia.com

–DUTTI O

PRIMA-7S

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
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Áudio, Vídeo e Mídias Digitais

Bitix | Empresa Linx

Empresa de consultoria, 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

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

www.arteeletronica.com.br

Estúdio Criatura

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

Marília Brandão

A empresa atua na área de fotografia escolar 
e oferece fotografias de turma, individual 
e de eventos, com o objetivo de fotografar 
vínculos, sempre com respeito e delicadeza, 
à procura de gestos e expressões autênticos.

www.mariliabrandao.com.br
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Cinema Nosso

Escola audiovisual que forma jovens das 
periferias do Rio de Janeiro para o mercado 
de cinema e televisão. Possui uma sala 
de cinema com 60 lugares na Lapa e uma 
produtora escola que produz filmes para 
pequenas e grandes empresas.

www.cinemanosso.org.br
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FUNCIONÁRIOS

Clarice Cabral Martuscello

Eliane Corrêa da Rocha

Gustavo G. G. de Matos

João Gabriel Hargreaves

João Marcos F. C.  Albuquerque

Larissa dos Santos Frigotto

Luciana Mauricio Costa

Luiz Alberto de Barros Corrêa

Maria Isabela Miranda de Lima

Marina Barbosa de Mello Araujo

Paula Araujo Pereira

Priscilla de Paula Ricci

ESTAGIÁRIOS

Ana Sofia A. de O. Toscano Maia

Andressa Oliveira Carvalho

Bruna Carvalho Freitas

Bruna Flanzer

Carolina Peçanha

Clara Thomé

Franco Santoro Canary

Gyovanna Redondo Altino

Igor Pereira Carvalho de Paulo

Igor Moraes C. dos Santos

João Vitor da Silva Chiapinotto

Julia Silva Fischel

Leonardo Carneiro Mourato

Marina Castro Pinto Mahfuz

Michelle Helman

Rafael Martins da Silva

Raquel Cappelletto

Renato Coutinho de A. Jr.

Victoria Freire Mercês

Victoria Machado

Núcleo Gênesis



78 RELATÓRIO 2019

FICHA TÉCNICA

Coordenação | João Marcos Albuquerque
Revisão | Paula Araujo e Gustavo Matos
Produção |  João Marcos Albuquerque e Gyovanna Altino
Identidade Visual | Binky
Diagramação | Victoria Machado e Raquel Cappelletto



79CRESCER & COMPARTILHAR



80 RELATÓRIO 2019

www.genesis.puc-rio.br 

facebook.com/institutogenesis
Instagram: @institutogenesis
youtube.com/genesispucrj
linkedin.com/company/instituto-gênesis

genesis@puc-rio.br
+55 21 3527-1371 

Instituto Gênesis  
PUC-Rio

Ed. Dom Jaime de Barros Câmara
R. Marquês de São Vicente, 225
Gávea, Rio de Janeiro - RJ
22451-041

Patrocínio:


