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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 
2020, e está dividido da seguinte forma:

Gênesis na pandemia | Soluções inovadoras desenvolvidas pelo Gê-
nesis e suas incubadas para os problemas levantados pela pandemia;

Cultura Empreendedora | Programas, cursos, oficinas e palestras 
destinadas a disseminar, desenvolver e aprimorar a prática do em-
preendedorismo;

Incubadora | Apoio ao desenvolvimento de ideiais, projetos e negóci-
os 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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AÇÕES ESTRATÉGICAS, SOLUÇÕES INOVADORAS

Ciente da gravidade do quadro mundial de pandemia da Covid-19, o 
Gênesis não parou de pensar e agir, com precaução, seguindo todas 
as medidas de prevenção,  e com coragem para enfrentar o quadro 
de crise como oportunidade para aprimoramento do conhecimento 
criativo e inovador em sua atuação. 

Ser empreendedor exige uma atitude desbravadora, consciente 
de que a mudança contínua faz parte do seu dia-a-dia e que a 
polivalência e a flexibilidade são atributos essenciais para se adaptar 
aos imprevistos desafiadores e atuar produtivamente sem abaixar a 
cabeça e se deixar dominar pelo temor, desespero e desânimo. 

Com integração da sua equipe de trabalho – funcionários, consultores 
e empreendedores –, o Instituto Gênesis não interrompeu suas 
atividades um dia sequer. Seguindo as medidas de isolamento social, 
adequamos nossas atividades e procedimentos às metodologias 
do trabalho remoto e online, com rigor no aprendizado de novas 
tecnologias e controle  da qualidade na sua execução. 

Alguns empreendimentos tomaram outras direções, outros 
permaneceram e se revigoraram com flexibilidade para se reinventar 
e atender as novas demandas do mercado e, ainda, outras iniciativas 
empreendedoras perceberam na crise aspectos favoráveis para 
desenvolver novos negócios e se credenciaram para ingressar no 
Gênesis. 

O Instituto Gênesis não se engessou, e dentro das medidas 
preventivas, remodelou suas instalações e procedimentos 
de segurança com todo o rigor para promover a retomada 
das atividades presenciais de forma criteriosa e gradativa, 
implementando a “Cultura da Mudança”. 

O título desse Relatório – Ações Estratégicas, Soluções Inovadoras 
– expressa as diretrizes de gestão que nos propomos atingir e que 
firmemente buscamos em 2020/2021. Nossa folha de Ações e Soluções 
anima-nos a descrever resultados que reforçam as esperanças de 
conseguir sempre o Melhor. 

Superar-se sempre, em excelência, contribuindo para o crescente 
conceito vitorioso da PUC-RIO. 

Vamos em frente! 

João Gabriel Hargreaves Ribeiro  
Diretor do Instituto Gênesis da PUC-Rio 
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Durante um período tão incerto como a pandemia da Covid-19, 
o Instituto Gênesis, junto com as suas startups incubadas e 
germinadas, descobriu novas maneiras de inovar.  Como centro de 
empreendedorismo inovador, não poderíamos deixar de inspirar 
empresas e pessoas a buscarem soluções para os problemas atuais 
e, portanto, trabalhamos muito para dar assistência a nossa rede de 
empreendedores e impulsioná-la a fazer o melhor. 

Nossas incubadas, germinadas e graduadas criaram diversas soluções 
para os desafios levantados pela pandemia. Confira a seguir as soluções 
desenvolvidas por nossa rede de empreendedorismo e inovação.
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PUC HACK 

A PUC-Rio, através da Vice-reitoria de Desenvolvimento, realizou, dos 
dias 25 a 28 de setembro de 2020, o PUC HACK - o Hackathon da PUC-
Rio contra a Covid-19. O PUC HACK foi organizado e promovido pelo 
Instituto Gênesis PUC-Rio em parceria com o Instituto Tecgraf da PUC - 
Rio. O hackathon teve como objetivo desenvolver soluções inovadoras 
para os desafios da nossa sociedade em tempos de pandemia. Para 
tanto, grupos de alunos trabalharam em conjunto com professores, 
corpo técnico, departamentos e demais membros da PUC-Rio no de-
senvolvimento de tais soluções.
O grupo Mapa Colaborativo, vencedor do PUC HACK, ganhou como 
premiação uma Germinação no Instituto Gênesis, além de 5 mil reais. 
O grupo é composto pelos estudantes Carina de Moura, Conrado Bas-
sini, Gabriella Gomes, Letícia Rocha, Marina Mahfuz e Thais Barcellos.

O PUC HACK teve 120 alunos inscritos, formando 14 grupos. Destes, 
foram selecionados 10 grupos, totalizando 69 alunos participantes da 
maratona. Participaram também da maratona 20 professores da PUC-
Rio, 15 departamentos da universidade, membros do Tecgraf, consul-
tores e membros do Instituto Gênesis e profissionais do mercado. 
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Plataforma facilita lives para músicos

Com a chegada da pandemia, muitos músicos perderam seus espaços 
de apresentação por conta do isolamento social, levando a grande 
queda de faturamento. Além disso, os fãs não conseguiam mais acom-
panhar os shows de seus artistas favoritos.
Através da transmição de lives monetizadas, o novo aplicativo da 
nossa incubada SoundClub, o SoundClub Live, permite a sobrevivência 
de pequenos e médios artistas durante e após a pandemia. Nele, 
DJs e músicos podem fazer transmissões pagas, garantindo uma 
remuneração direta entre o fã e o artista. Lançado em maio, o app já 
acumulava mais de 5 mil artistas inscritos no mês de setembro.

Para saber mais, acesse: soundclub.live

Testagem em massa da 
Covid-19 para empresas

Diante da pandemia do novo coronavírus, da sobrecarga no sistema 
de saúde e a demanda por testes diagnósticos, o Laboratório Neuro-
life, graduado no Instituto Gênesis, assumiu a responsabilidade de 
colaborar com a sociedade e incluiu em seu portfólio de exames o 
teste RT-PCR para Covid-19, em amostras coletadas de secreções res-
piratórias através de swab (vias nasais e orofaringe), com liberação 
dos resultados em 24 horas. A Neurolife também passou a realizar os 
exames em empresas através da testagem em massa dos funcionários.
De acordo com a estrutura física e as necessidades de cada empresa, 
o Neurolife poderá disponibilizar os serviços:

Health Day: coleta de amostras respiratórias, com agendamento 
prévio, realizada na empresa por profissionais de saúde do Neurolife. 

Drive Thru: local onde o colaborador poderá realizar a coleta das 
amostras sem sair de seu veículo. 

Para saber mais, acesse:  www.neurolife.com.br
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Máscaras sustentáveis para 
proteção contra coronavírus

O descarte de máscaras descartáveis feitas de material poluente 
foi um grande problema trazido pela pandemia. A startup incubada 
Green Living produziu máscaras de celulose impermeáveis e feitas de 
material reciclável, oferecendo uma alternativa sustentável ao uso de 
máscaras descartáveis não-recicláveis.

Para saber mais, acesse: www.greenlivingbrasil.com

Aplicativo para controle da disseminação 
do coronavírus em empresas

A empresa incubada Nearbee desenvolveu uma tecnologia para Ma-
peamento Preventivo de Interação (MPI), ajudando empresas a conter 
a disseminação do coronavírus nos ambientes de trabalho. 

O controle é feito através do mapeamento dos colaboradores que 
apresentaram sintomas da Covid-19, possibilitando que a empresa 
saiba com quem eles tiveram contato e por onde andaram, para que 
assim possa tomar medidas preventivas. O produto foi bem aceito no 
mercado. Mais de 9 mil usuários espalhados em 65 fábricas da Ambev, 
por exemplo, já utilizam o MPI.

Para saber mais, acesse: ambev.nearbee.com.br/mpi
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Aplicativo gratuito para 
aprimorar aulas online 

O isolamento social impactou em especial as escolas. Rapidamente 
elas tiveram de migrar a sala de aula física para a modalidade digital. 
Com isso, novos problemas surgiram. Assim como novas soluções. Uma 
delas é o VOA Conecta. A falta de estímulo dos alunos e as falhas nas 
interações entre professores e alunos durante as aulas no ambiente 
virtual foram um grande desafio durante a pandemia. Através de um 
aplicativo chamado VOA Conecta, criado pela incubada VOA Educação, 
os professores conseguiram aumentar a interação e o engajamento 
dos alunos durante as aulas, aprimorando a experiência das aulas vir-
tuais. O app é gratuito e funciona a partir de uma extensão do Google 
Meet. Universidades e escolas já adotaram a plataforma. 

Para saber mais, acesse: www.voaed.com/conecta

Conteúdo para cuidado psicológico 
durante pandemia

A startup incubada MograbiLab lançou o projeto ‘’Sentir com Ciência’’, 
que tem o objetivo de apresentar informações científicas sobre como 
lidar com nossos sentimentos e emoções, especialmente durante 
períodos de isolamento social. O projeto tem como diferencial apre-
sentar evidências científicas e pesquisas acadêmicas através de uma 
linguagem acessível, democratizando o conhecimento. 

Para saber mais, acesse: @sentir_com
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CULTURA  
EMPREEN
DEDORA

Programas, cursos, oficinas 
e palestras destinadas  
a estimular, desenvolver 
e aprimorar a prática do 
empreendedorismo
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Considerando a missão do Gênesis de inovar e apoiar empreendi-
mentos e empreendedores, em 2020 lançamos e reformulamos dois 
programas de inovação: Gestão da Inovação e Música e Negócios

Programas de Empreendedorismo e Inovação 

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 empreendedores e geração de novos negócios. 
Promove uma diversidade de ações - palestras, oficinas, cursos, 
programas, 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 empreendimentos. 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

Cultura Empreendedora  
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O Programa Música e Negócios tem o intuito de realizar cursos, 
workshops e eventos que propagam conteúdos e informações acerca 
da indústria da música. O programa foi criado a partir de demandas 
de desenvolvimento de atividades educacionais, práticas e de 
networking do setor da Música, abrindo espaços para a apresentação 
de novos artistas e profissionais, promovendo atividades e criando 
ambientes de interação e novos negócios. 

No ano de 2020, realizamos duas edições do curso Música e Negó-
cios – Empreendedorismo e Inovação, na modalidade EAD. Realizamos 
também o curso Música, Copyright e Tecnologia.

Programa Música e Negócios 

Em 2020 lançamos um upgrade do Programa Gestão da Inovação. 
O objetivo do Programa Gestão da Inovação é implementar, em 
empresas de diferentes portes, um novo modelo de operação, focado 
na otimização dos processos e na geração de inovações, através 
da construção e aplicação de metodologias e ferramentas ágeis 
adaptadas às necessidades da empresa. Empresas como B2W e Warner 
Music já participaram em anos anteriores.  

Programa Gestão da Inovação  
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CURSO MÚSICA E NEGÓCIOS EAD 

Depois de 15 edições presenciais, realizamos a 16ª e 17ª edições 
do curso Música e Negócios utilizando o ambiente virtual, devido a 
pandemia e a instalação do isolamento social. O curso foi realizado 
pela primeira vez na modalidade EAD, realizando um desejo antigo 
do Instituto Gênesis, pois sempre tivemos grande demanda vindo de 
todas as partes do país.  

A 16ª edição do Música & Negócios (primeira no formato EAD) teve 
a participação de 150 alunos matriculados - aumento de 300% no 
número de alunos em relação às edições anteriores presenciais. Foram 
80 horas/aula com mais de 30 professores. Sendo assim, conseguimos 
expandir o curso para uma rede de artistas e profissionais da música 
em todo o Brasil, graças ao alcance possibilitado pelas aulas online. 

A 17ª Edição contou com a presença de mais de 160 alunos. Deste 
total, 75% dos participantes são dos estados do Rio e São Paulo, 
e outros 25% de outro estados do Brasil, incluindo cidades como 
Recife, Salvador, Manaus, Uberlândia, Porto Alegre, Vila Velha e Cuiabá. 
O Música & Negócios venceu o Prêmio Profissionais da Música, em 
2019, e terá outras 4 edições em 2021. 

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 e com o corpo docente reunindo mestres e 
doutores da PUC-Rio e executivos atuantes na indústria da música, 
além de profissionais de produção musical e empreendedores do 
setor. Desde sua criação o curso Música & Negócios já alcançou a 
marca de mais de 800 alunos certificados. 
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De outubro a novembro de 2020 realizamos o curso “Musica, Copyright 
e Tecnologia: Gestão de Direitos na Música e a conexão com Audiovisual 
e Games”, com carga horária de 30 horas, conteúdo EAD e webinários 
pelo Zoom. 

O Música, Copyright e Tecnologia ofereceu informação sobre 
tendências e oportunidades no Direito Autoral aplicado à indústria 
da música e ao entretenimento. Sob coordenação de Guta Braga e Leo 
Feijó, o curso contou com corpo docente de mais de 20 professores.

WORKSHOP  MÚSICA, COPYRIGHT E TECNOLOGIA 
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AÇÕES CONJUNTAS COM O DEPARTAMENTO DE ARTES E DESIGN (DAD)

Em continuidade à parceria com o Departamento de Artes e Design 
(DAD), dentro da linha de ação conjunta, foi promovida a aplicação 
de exercício prático no qual os alunos da disciplina de Design de Em-
balagem sugeriram soluções aos desafios da incubada Green Living 
– startup especializado na comercialização de produtos sustentáveis 
de origem vegetal, compostáveis ou biodegradáveis. As dinâmicas, 
realizadas por meio online, se constituíram de três encontros virtuais 
com a turma, com as seguintes funções: apresentação do briefing 
da demanda, acompanhamento dos esboços e esclarecimento de 
dúvidas e, finalmente, apresentação dos projetos de embalagens. No 
total, foram elaborados 14 projetos e protótipos de embalagens para 
a Green Living. 

Parceria com o DAD 

Eventos e Parcerias

O Instituto Gênesis germinou, gratuitamente, a startup Bagik, que 
ingressou no Gênesis como um projeto da bolsa com as funções de 
mochila e encosto para ser usado na praia, de autoria da aluna de 
Design de Produto Bianca Prado, que depois se associou com a alu-
na Giulia Zobaran.  A Bagik ingressou no Gênesis através de nossa 
parceria com o DAD. A indicação foi feita pela Coordenação Adjunta 
de Projeto de Produto do DAD/PUC-Rio, fundamentada pela excelente 
avaliação do projeto na banca final do curso de graduação (2019.2) e 
ao desejo das alunas de empreenderem o projeto para transformá-lo 
em um negócio escalável no mercado. 

GERMINAÇÃO DO PROJETO BAGIK
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O CEMP (Centro de Empreendedorismo) é a unidade responsável pelas 
disciplinas de empreendedorismo na graduação da PUC-Rio. 

O Instituto Gênesis firmou parceria com o CEMP no segundo semestre 
de 2019, e continuou a parceria em 2020, através da disciplina Finan-
ças para Empreendedores, gerando um intercâmbio entre os alunos e 
os incubados do Gênesis. 

A interação se deu da seguinte forma: os alunos da disciplina atuaram 
como consultores para as empresas incubadas. Os alunos prestaram 
consultoria na área de capital, apresentando planos de captação 
de recursos de acordo com as especificidades de cada incubada. 
Os estudantes tiveram a oportunidade de colocar em pratica seus 
conhecimentos acadêmicos com uma empresa real do mercado, e a 
incubada teve a oportunidade de receber um plano de captação feito 
pelos alunos. 

No final de 2019, as startups participantes foram a Rosebud e a 2Sport. 
Em 2020, as startups participantes foram Sound Club Live e Bagik.  

Parceria com o CEMP   

O curso apresentou  os principais riscos vivenciados na implemen-
tação de um planejamento tributário, capacitando os participantes 
para avaliá-los. Além disso, foram analisadas as principais técnicas 
de reorganização operacional e reestruturação societária, no intuito 
de qualificar o profissional para a identificação de oportunidades de 
planejamento tributário. 

O curso ocorreu do dia 29 de junho a 02 de julho, e foi ministrado por 
Felipe Dutra, consultor do Gênesis, através de aulas expositivas trans-
mitidas pela plataforma zoom. Todos os tópicos foram abordados de 
forma prática e objetiva, para permitir aos participantes a integração 
do conhecimento adquirido na sala de aula com suas necessidades 
profissionais. 

Curso Planejamento Tributário 
para Enfrentamento da Crise 
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Realizamos no dia 27 de Janeiro a palestra Lei de Proteção de Dados, 
aberta ao público e ministrada no auditório do Instituto Gênesis pela 
pesquisadora e advogada Priscilla Silva. A nova Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) entrou em vigor em agosto de 2020 e as pequenas, 
médias e grandes empresas estão se adequando a uma série de requi-
sitos para garantir que o uso de dados pessoais esteja em conformida-
de com as regras previstas na nova lei. A palestra teve como objetivo 
trazer informações sobre esta nova realidade para o uso de dados. 

Palestra Lei de Proteção de Dados

A Faperj realizou apresentação, no dia 24 de janeiro, no auditório do 
Gênesis, sobre os seguintes editais: Programa de Iniciação Tecnológi-
ca (IT); Programa de “Apoio à Inovação em Micro, Pequenas e Médias 
Empresas no Estado do Rio de Janeiro InovAÇÃO RIO” ; e - Programa 
Doutor Empreendedor: Transformando Conhecimento em Inovação.
A ideia foi aproximar os empreendedores com a Faperj, abrindo um 
espaço para que eles pudessem tirar dúvidas e a Faperj esclarecer 
detalhes dos Editais em questão.

Palestra Editais Faperj 
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No dia 09 de Março, a Finep apresentou os Editais Finep Startup e 
Edital Mulheres Inovadoras: aceleração de startups lideradas por 
mulheres. A ideia foi aproximar os empreendedores da Finep e abrir 
espaço para que os empreendedores pudessem tirar dúvidas e que a 
Finep pudesse esclarecer detalhes dos Editais em questão. 

Palestra Editais Finep 

O Instituto Gênesis foi convidado pelo CIDE-PUC Peru para realizar 
um webinar sobre “Como manter apoio para Startups em tempos de 
pandemia”.  A coordenadora de Cultura Empreendedora, Lara Frigotto, 
contou sobre a experiência do Instituto Gênesis da PUC-Rio como 
incubadora e centro de empreendedorismo e como foi o processo de 
adaptação para manter o apoio às startups e aos empreendedores no 
período de pandemia. Além disso, o empreendedor Dan Messer, sócio 
da incubada Sound Club Live, também foi convidado para dar dicas 
sobre como sobreviver no mercado.

WEBINAR CIDE PUC PERU 
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A Empresa Júnior PUC-Rio é uma consultoria formada por alunos 
que existe há 25 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 com 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 sem-
pre 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 desenvolvi-
mento de seus membros. 

ALGUNS CLIENTES DE 2020

MedPUC 

Rede Jesuíta de Educação 

América Futebol Clube 

AAA PUC-Rio Endowment

Empresa Júnior (EJ)

Membros atuantes no ano 

Membros atuais

Projetos vendidos no ano

Projetos em andamento

34

40

18

13

Percentual de projetos  
interdisciplinares 

40%

Preço médio dos projetos 

R$ 6.664,39 

NÚMEROS E RESULTADOS EM 2020
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EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DA EMPRESA JÚNIOR EM 2020

R$

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
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R$

Ana Clara, presidente da Empresa Júnior em 2020, recebe placa 
comemorativa de 25 anos das mãos do reitor da PUC-Rio, Prof. Pe. 
Josafá Carlos de Siqueira, S.J.
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INCUBA
DORA

Processos de apoio 
e estímulo ao 
desenvolvimento de 
ideias, projetos e  
negócios inovadores.
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Pós-incubação

Networking na  
Rede Gênesis

Germinação

Modelagem  
de negócio

Incubação

Consolidação  
do negócio

INCUBAÇÃO VIRTUAL 

Por conta da pandemia da Covid-19, inauguramos a modalidade vir-
tual para a incubação. Anteriormente, apenas a Germinação contava 
com as duas modalidades: virtual e presencial. Na incubação virtual 
oferecemos os mesmos serviços da incubação presencial, com apenas 
uma diferença: na modalidade virtual os incubados não têm uma sala 
fixa no Instituto Gênesis. A adaptação da incubação presencial para 
o virtual, de acordo com as medidas de isolamento social impostas 
logo no início da pandemia, foi realizada com sucesso.  Adaptamos 
com velocidade o nosso trabalho à realidade digital e, de março a 
setembro de 2020, prestamos mais de 200 horas de consultoria e as-
sessoria para nossos incubados, além de 55 horas de PDE (Plano de 
Desenvolvimento do Empreendimento). Também realizamos lives que 
trataram de temas importantes para a comunidade empreendedora 
naquele momento. 

A Incubadora funciona como interface na troca de conhecimento 
entre a Universidade e a sociedade, gerando produtos inovadores 
que solucionem demandas do mercado. Concentra todo o sistema de 
seleção, apoio e desenvolvimento de empreendimentos inovadores e 
autossustentáveis de diversos setores. Atua em três momentos dis-
tintos: no desenvolvimento de ideias, na entrada e crescimento de 
startups atuantes no mercado e relacionando-se com elas depois de 
sua graduação. Assessorias e consultorias, qualificações, mentorias, 
infraestrutura física e networking são as principais ferramentas utili-
zadas para o desenvolvimento dos negócios apoiados
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Números da incubadora

39

24

614

109

22

384

Empresas que germinaram, 
incubaram e pós-incubaram

Consultores na nossa rede, 
incluindo equipe  Gênesis

Horas de consultorias e prestação 
de serviços para nossas empresas

Empreendedores Gênesis

Eventos, cursos e palestras 
que movimentaram nossa rede

Pessoas presentes em nossos eventos

90 Horas de PDEs (Planos de Desenvolvimento)
e Bancas de Revisão Estratégicas

160 Inserções das marcas de nossas 
Startups em nossas mídias e imprensa

*Resultados de Setembro de 2019 até Setembro de 2020 
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Incubadas e Germinadas

Pós Incubadas

R$5.223.876,10
Faturamento total aproximado

R$ 247.600,33
Faturamento médio das empresas

154
Nº de postos de trabalho

R$ 367.493,60 
Tributos pagos aproximadamente

R$ 4.866.681,21
Faturamento total aproximado

R$ 2.433.340,61
Faturamento médio das empresas

28
Nº de postos de trabalho

R$ 630.692,61
Tributos pagos aproximadamente
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Todas as startups que fazem parte do nosso portfólio recebem o 
apoio fundamental de ossos consultores, que atuam como mentores 
auxiliando nossos empreendedores nas tomadas de decisão. Temos 
certeza que ninguém faz nada sozinho! Por isso mesmo, temos orgul-
ho do nosso time, que vibra com a gente e torce muito pelo sucesso 
de nossas empresas. São eles: 

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 
enfase 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 &amp; 
Estratégia, Administração Financeira, GRC 
(Governança Corporativa, Risco &amp; 
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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Paula Fernandes | UX, UI e Branding 

Designer pela UFRJ e Pós-Graduada em Ad-
ministração de Empresas pela FGV. Formação 
complementar como Webdesigner no Infnet, 
Design Sprint 2.0 da Udacity, Facilitação 
Exponencial e Design Thinking Extreme.  É 
Sócia-Fundadora da Ably Design onde atua 
principalmente com Branding, facilitação em 
Design Thinking/ Sprint, UX (User Experi-
ence) e UI (User interface). 

Guilherme Velho | Planejamento Estratégico 

Administrador de Empresas pela PUC-Rio, 
trabalhando com fomento ao empreende-
dorismo desde 2003 e com educação 
corporativa desde 2010. Já foi membro de 
equipes como: Empresa Júnior PUC-Rio, Shell 
Iniciativa Jovem, Experimental AD\Venture, 
LUZ Consultoria e Rio Criativo. Hoje leciona 
pela FGV, IED, Afferolab e Sustentare. 

Leonardo Pazzini  | Gestão  

Formado em Marketing na Faculdade da 
Cidade. Pós em Marketing na PUC. MBA 
em Gestão Empresarial na Coppead-UFRJ. 
Trabalhou 8 anos em grandes agências de 
publicidade e trabalhou 1 ano no COB, nos 
jogos Pan Americanos em 2007. Foi sócio 
gestor de uma construtora de alto padrão de 
2015 a 2019. Atualmente é sócio gestor da Way 
Design da marca aBrigitte e da 2gether group.
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Karen Cesar | Inteligência de Marca

Mestre em Liderança Criativa pela Berlin 
School of Creative Leadership. Estudou 
Design na School of Visual Arts de NY.  
Fundadora da RedBandana, inteligência 
de Marca, Design e Facilitação de Cultura 
da Inovação. É responsável pelo curso de 
Design Thinking da ECDD-Infnet. Facilitadora 
certificada da metodologia LEGO® SERIOUS 
PLAY® e foi jurada na categoria Design do 
Festival Cannes Lions 2019 e em eventos 
como Desafio Braskem de Design Circular, 
Hacking Rio, Iniciativa Shell Jovem e outros.

Bruno Parodi | Advisor de Startups 

Empreendedor com foco em marketing, 
produtos e negócios digitais. Cofundador do G1, 
do TechTudo e do WeShow. Apresenta o UnMute. 
Um dos idealizadores do iBest e editor-chefe 
da Internet World, com colunas publicadas 
em outras 17 publicações. Board Member da 
Proseek, Advisor da Pebmed e outras startups. 
Tem MBA pela Coppead e especialização pela 
Harvard Business School e FDC.    
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Portfólio de Germinadas e 
Incubadas em 2019 e 2020

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. 

6D Nova

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. 

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. 
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Bagik  

Acredita no poder do design como 
ferramenta de transformação e propõe 
a reflexão sobre o comportamento da 
sociedade. Surgiu a partir da criação de um 
descanso de praia carregado em uma bolsa 
impermeável que possui alças reguláveis e a 
transforma em mochila, ambos feitos a partir 
de velas de barco ressignificadas. 

Braver

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

Dioral

Soluções terapêuticas para 
o tratamento da fome. 
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Campus

Startup de criação de Games, digitais e 
analógicos, para fins corporativos ou autorais.

 Energy2go (incubação via Oito) 

A Energy2go é uma empresa de aluguel 
de carregadores portáteis. Com terminais 
localizados em diversos pontos da cidade e 
um aplicativo grátis, os clientes conseguem 
retirar uma bateria portátil sempre que 
precisarem e depois devolverem em 
qualquer outro terminal da rede. 
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Everywhere Analytics (incubação via Oito) 

A Everywhere Analytics é uma startup que 
nasceu com o objetivo de analisar, de 
forma precisa e em “tempo real”, o fluxo e o 
comportamento do deslocamento de pessoas. 
De forma inovadora, automática, totalmente 
anônima e sem o uso de aplicativos, a EWA 
mensura com alta precisão locais em que 
antes o impacto das divulgações só poderia 
ser estimado. 

GaveaTech

Inovação nos processos de siderurgia. 

Gênesis Training (incubação via Oito) 

Fundada em fevereiro de 2017 a Genesis 
Training é uma Startup que atua na área de 
gestão e ensino esportivo. Desenvolvemos 
um sistema via web/app, único no mundo, 
que integra administrativo, financeiro, 
metodologia de ensino e avaliação de 
alunos/atletas. 

Go Block

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

Espaço e Vida

A Espaço e Vida é uma agência especializada 
em criar e produzir experiências seguras e 
únicas, de caráter cultural e socioambiental 
em espaços não formais de educação, 
através de programas, projetos e viagens. 
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Grana Capital 

App que facilita a vida do investidor de 
renda variável, tornando o complexo fluxo 
de cálculo, pagamento e declaração do 
Imposto de Renda sobre operações de 
bolsa simples e intuitivo. 
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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.

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.

Hazel

A hazel disponibiliza hardwares para IoT 
e uma plataforma em nuvem pronta para 
monitorar dados de equipamentos e 
sensores industriais.

Great Solutions

Pioneira na utilização de fluidos de perfuração 
a base de nanotecnologia, a Great Solutions 
oferece uma ampla gama de serviços para 
as operações de perfuração, completação e 
descomissionamento de poços.
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NearBee (incubação via Oito) 

Desenvolvimento de plataformas digitais 
personalizadas para o mercado de proteção, 
utilizando tecnologias Mobile e loT. Tem em 
seu portifólio desde plataformas de 190 digital 
á wearables para monitoramento de idosos, 
pets ou bikes.

OhLograma

Estudio de criação de roupas e acessórios 
irreverentes para qualquer momento.  

Kuidamos

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

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.

MograbiLab

O MograbiLab é um laboratório de 
pesquisa que investiga a neurociência 
da autoconsciência, através de técnicas 
como neuroimagem, explorando também 
intervenções comportamentais e 
farmacológicas para esse processo.
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On Demand

Um app voltado para auxiliar o trabalho de 
organizações de diagnóstico por imagem, 
dos médicos e dos pacientes. O produto visa 
reduzir tempo, recursos humanos, espaço 
físico e materiais utilizados nas áreas de 
envelopamento e entrega de laudos.

Sem Processo 

O Sem Processo é uma plataforma 
de negociação online, exclusiva para 
advogados. As negociações são conduzidas 
diretamente pelas partes por meio do chat, 
abrangendo toda a cadeia de tratativas, 
desde o convite para negociar que é enviado 
ao e-mail do advogado da parte autora, até 
o envio do protocolo do acordo.

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.

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.

Sling Capital

Fintech focada em auxiliar startups na 
captação de recursos.
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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.

Sound Club Live 

O Sound Club Live é uma plataforma onde 
o artista tem seu próprio canal e pode 
transmitir o seu show, a sua live, seu ensaio, 
seu conteúdo de qualquer lugar a qualquer 
hora para o seu público. O diferencial é 
que aqui o artista recebe pelo seu show 
independente de número de inscritos, 
seguidores ou algoritmos. 

Solar Matrix

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

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.
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AVOA 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.

We Spline

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 fitros e tags 
específicos. A empresa é presente no Brasil, 
EUA e Israel.

ZANE 

GreenTech 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.
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RELACIONAMENTO COM GRANDES EMPRESAS

Ao longo dos anos, o Instituto Gênesis estabeleceu uma sólida parce-
ria com grandes empresas, 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 posiciona estrategicamente junto ao mundo de inovação, incuban-
do startups 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 Gê-
nesis.  Realizamos PDEs mensais com as startups, além da prestação de 
consultorias e assessorias, assim como acesso aos demais serviços que 
o Gênesis disponibiliza, como serviços contábeis, eventos, palestras, 
networking e mais. O 2º ciclo de incubação teve duração de 8 meses e 
quatro empresas incubadas. Com início em dezembro de 2019, o ciclo 
se encerrou em agosto de 2020.  
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Serviços, Eventos e Lives de destaque 
De outubro de 2019 a setembro de 2020 foram realizados mais de 20 
eventos com o objetivo de levar conhecimento e fortalecer a rede de 
contatos dos nossos empreendedores. Também tivemos o lançamento 
de novos serviços. Abaixo, você confere os destaques do período.  

Bancas de Revisão Estratégica 

A cada seis meses realizamos nossas Bancas de Revisão Estratégica, 
quando nossas startups  se apresentam para uma banca composta por 
funcionários do Instituto Gênesis + consultores convidados. Cada em-
presa se prepara para uma apresentação de 10 minutos mostrando seu 
momento atual e respondendo à pergunta: qual a sua dor e alegria do 
momento? Ao final do evento, saímos com mais um PDE realizado, ou 
seja, com um planejamento estratégico dos próximos meses e uma agen-
da de consultorias a serem agendadas para cada startup participante. 

SERVIÇOS

PDEs

Os PDEs fazem parte da nossa metodologia de Germinação e Incuba-
ção. São Planos de Desenvolvimento dos Empreendimentos e consis-
tem em traçarmos juntos metas para os meses seguintes e também 
uma agenda de consultorias a serem realizadas para ajudar nossos 
empreendedores nas metas estipuladas. São o coração da Incubadora 
e conectam tudo: nossos empreendedores, a equipe do Instituto Gê-
nesis e nossos consultores. No último ano foram mais de 100 horas de 
reuniões produtivas e cheias de entusiasmo.  

Novos serviços contábeis 

Estreitamos ainda mais o relacionamento com nosso parceiro de 
contabilidade, a M+ Assessoria Empresarial e ampliamos a oferta de 
serviços subsidiados pelo Gênesis. Em 2020, a abertura de CNPJ passou 
a ter custo zero para as startups que aderiram ao pacote mensal da M+, 
além da oferta de uma auditoria fiscal gratuita.  

Raio X

A cada seis meses, preparamos relatórios individualizados para nossas 
startups. Esses relatórios fazem um apanhado dos serviços prestados, 
das consultorias e eventos realizados e do aproveitamento de cada 
uma delas. Pra fechar, uma análise dos indicadores de performance e 
direcionamentos importantes sugeridos pela nossa equipe. 
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EVENTOS

Parlatório 

O Parlatório é um evento exclusivo para germinados, incubados e 
pós-incubados, onde trazemos um assunto de interesse comum aos 
nossos empreendedores e debatemos sobre o tema, sempre com um 
convidado liderando a conversa. 

Realizamos duas edições super interessantes que trouxeram temas 
relevantes para todo empreendedor. Em novembro de 2019, a cultura 
organizacional foi o tema sugerido pelos próprios empreendedores. 
Convidamos Eliane Leite, professora da PUC, coordenadora de cursos 
na área e ex-diretora de RH de uma startup e Ricardo Gadi, também 
professor da PUC-Rio e consultor desta área, para enriquecerem o tema. 
Já em fevereiro de 2020, nos reunimos novamente para debater o tema: 
“Minha startup recebeu investimento, e agora?” A  edutech incubada 
Voa Educação foi a porta-voz do evento, onde relatou suas experiências 
com captação de recursos e investimento. 

Webinar Nós8 – Soluções jurídicas criativas 

Realizamos, em parceria com o coletivo de advogados da Nós8, o We-
binar Soluções Jurídicas Criativas para Startups na Pandemia. Os temas 
abordados foram dicas para renegociação de contratos, caminhos para 
acesso ao crédito e soluções trabalhistas e fiscais para startups. 

LIVES

LIVE Benefícios fiscais e mudanças na legislação em tempos de Covid 

Natasha Barbosa e o Malcolm Scofield, da nossa parceira M+ Assessoria 
Empresarial, realizaram a live no dia 16 de abril, para comentar sobre as 
mudanças relacionadas ao período de isolamento social.

LIVE Importância das redes sociais no cenário pós-covid

No dia 10 de junho realizamos a live “A importância das redes sociais 
em um contexto pós-Covid 19”, com nossa consultora de mídias sociais 
e sócia da agência Forrest, Carla Knoplech. A live foi um encontro onde 
falamos sobre como no início da pandemia o digital ganhou ainda mais 
força e as redes sociais se tornaram ainda mais estratégicas.
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VideoLab 

Não temos dúvidas da importância do audiovisual para a sobrevivência 
das empresas em plena era digital. Somos cada vez mais visuais e ge-
ramos e consumimos números gigantescos de imagens por dia! Só no 
YouTube, por exemplo, são enviadas 60 horas de vídeo a cada minuto! 
Sabendo disso, oferecemos aos nossos empreendedores, seis edições 
do VideoLab, oficinas de produção de vídeos que ensinavam na prática 
como usar o audiovisual para alavancar metas, trabalhar branding, 
storytelling, entre outras possibilidades. Conduzidas por Leo Cruz, COO 
da Bioma Produções, deram uma movimentada no nosso auditório nas 
manhãs de quarta-feira. 

Gestão da Inovação 

Em dezembro de 2019 realizamos o curso exclusivo para nosso incu-
bados e germinados, chamado “Gestão da Inovação – Planejando 
múltiplos futuros”, com o Professor Marco Rodrigues. O curso explorou 
a evolução de inovações e seu impacto na gestão das organizações, 
oferecendo um ferramental estratégico adequado para gestão de negó-
cios em ambientes marcados pela chegada dessas inovações.
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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

+ 10 mil usuários   

+ 32 mil page views

@institutogenesis

+ 2,6 mil seguidores

Redes Sociais

Youtube

+ 15 mil visualizações

genesis@puc-rio.br

+ 7 mil cadastrados no mail list  

facebook.com/institutogenesis

+ 11 mil seguidores

35.240 pessoas alcançadas 

380 média de posts por ano

Linkedin

+ 1,6 mil  seguidores  
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Em 2020, o newsletter eletrônico Circuito – enviado para nosso mailing 
list de empreendedores e públicos de interesse –, passou a ter peri-
odicidade semanal para intensificar a seleção de notícias e matérias 
de destaque sobre startups, empreendedorismo, inovação, editais, 
oportunidades de investimentos, políticas públicas e tecnologia, no 
cenário de pandemia da Covid-19. 

Circuito

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

Newsletter Gênesis
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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 dezembro de 2019, passou novamente pelo processo de certifi-
cação, porém agora no nível de maturidade CERNE 2. O CERNE 1 tem 
seu foco nos processos ligados aos empreendimentos que estão in-
cubados e na sensibilização dos que são potenciais empreendedores. 
Já o CERNE 2 pretende garantir uma gestão efetiva da incubadora 
enquanto uma organização. Assim, a incubadora deve implantar pro-
cessos 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 

• Rede Global de Empreendedorismo 
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Inserções na Mídia

Startup incubada Nearbee foi destaque na Época 
com produto desenvolvido em parceria com Ambev

Startup incubada Trampolin foi destaque no 
Globopela criação do app NeagleBank.

O Instituto Gênesis e suas startups tiveram mais de 180 inserções na 
imprensa neste ano de 2020.
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Artigo do diretor do Gênesis, João Gabriel Hargreaves, no jornal 
Correio da Manhã: “Empreendedorismo e Inovação contra a Covid-19”

Incubada Sound Club Live em destaque no site Techtudo.
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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 em-
preendedorismo e a inovação. Nesta seção, apresentamos 
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 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 JaneiroPR
O

JE
TO
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Serviços de Desenvolvimento Local
Desenvolvemos projetos de empreendedorismo que levam para co-
munidades 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 ValePR
O

JE
TO



62 RELATÓRIO 2020

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).

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 capixaba.
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 que concluíram com êxito o 
processo de incubação do Gênesis.

EMPRESAS
GRADUADAS
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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, a Pesquisa RF OnLine. 

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



71AÇÕES ESTRATÉGICAS, SOLUÇÕES INOVADORAS

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

EZOps

EZOps fornece uma combinação única de 
serviços, produtos e treinamentos que 
permitem aos seus clientes a planejar, 
projetar, construir e gerenciar toda a 
sua infra-estrutura DevOps para máxima 
eficiência e agilidade, com o objetivo de 
ajudar as empresas na automatização 
dos seus processos de desenvolvimento 
e operações de TI, utilizando os conceitos 
tecnológicos mais inovadores da área de TI.

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



75AÇÕES ESTRATÉGICAS, SOLUÇÕES INOVADORAS

EM
PR

ES
AS

 G
R

AD
U

AD
ASEnergia 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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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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Relógios feitos de madeira, com tinta orgânica 
e design original, o Maré reflete o modo leve e 
despojado como o carioca leva a vida. 

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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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
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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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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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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
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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.

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
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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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Neurolife

Criação de um setor de diagnóstico 
molecular para a implementação de testes 
diagnósticos através da metodologia da PCR 
(Polimerase Chain Reaction) com o objetivo 
de identificar os principais patógenos 
responsáveis pelas infecções do sistema 
nervoso central (meningites, encefalites e 
meningoradiculomielites).

Saúde
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Núcleo Gênesis

Andressa Oliveira Carvalho

Clarice Cabral Martuscello

Eliane Corrêa da Rocha

Gustavo de Matos

João Gabriel Hargreaves

João Marcos Albuquerque

Larissa dos Santos Frigotto

Luciana Mauricio Costa

Luiz Alberto de Barros Corrêa

Maria Isabela Miranda de Lima

Marina Barbosa de Mello Araujo

Nathalia Burger de Albuquerque 

Paula Araujo Pereira

Priscilla de Paula Ricci

Bruna Flanzer

Carolina Peçanha

Franco Santoro Canary

Gyovanna Redondo Altino

Igor Pereira Carvalho de Paulo

João Vitor da Silva Chiapinotto

Julia Silva Fischel

Lucas Cardoso da Costa

Marina Castro Pinto Mahfuz

Michelle Helman

Rafael Martins da Silva

Raphael Gomes Schuback

Raquel Cappelletto

Rayane Alves Moreira

Renato Coutinho  
de Almeida Junior

William Gonçalves Dias Maia
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Equipe de Consultores e Professores 
Artur Kjá  

Bruno Parodi 

Carla Knoplech | Forrest - Conteúdo & Influência Digital EIRELI ME 

Coletivo Nós 8 

Diego Panno 

Eliane Leite 

Felipe Dutra | Dutra Treinamento e Ensino Gerencais EIRELI 

Felipe Nirenberg | FN Treinamento Profissional LTDA. 

Fernanda Maia Reis 

Gabriel Vasconcellos | Lobianco & Vasconcellos 
Assessoria Empresarial LTDA. 

Guilherme Velho | Quadrigis Consultoria e Serviços 
em Administração de Empresas LTDA 

Karen Cesar | Image Nation Artes LTDA. 

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

Leonardo Pazzini Caporossi de Oliveira 

Malcolm Scofield | MMAS Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA. 

Marcelo Nascimento | Agência Binky 

Marco Rodrigues | MR2 Serviços de Apoio Administrativo LTDA. ME 

Marina Oliveira | Nexo Consultoria e Capacitação 

Nelson Dabul 

Paula Fernandes | Ably Design LTDA. 

Pedro Camargo | Pedro Camargo Sociedade Individual de Advocacia 

Sandra Korman 
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FICHA TÉCNICA

Coordenação | João Marcos Albuquerque
Produção |  João Marcos Albuquerque e Gyovanna Altino
Design | Raquel Cappelletto
Revisão | Paula Araujo e Gustavo Matos
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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


