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APRESENTAÇÃO
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O Relatório Anual de Atividades, publicado desde 1997, tem como 
principal objetivo apresentar com clareza os resultados alcançados pelas 
três grandes áreas do Instituto Gênesis da PUC-Rio. A missão do Insti-
tuto Gênesis é preparar empreendedores e empreendimentos inovadores, 
organizando ambientes de inovação, colaborando para o desenvolvimento  
econômico, social, cultural e ambiental de territórios. O Instituto Gênesis 
transforma alunos em empreendedores, projetos em empresas e tecnolo-
gias em produtos, estreitando seus laços com o mercado e garantindo que 
as pesquisas produzidas no ambiente acadêmico impactem efetivamente 
a sociedade.

A área de Cultura Empreendedora disseminou o empreendedoris-
mo em 2016 de forma transversal para 645 pessoas, através de 3 programas 
de sensibilização, 5 cursos de extensão, 8 eventos, e 3 projetos, criando 
ambientes multidisciplinares de troca e construção de conhecimentos.

Através da área de Apoio às Empresas, o Instituto Gênesis gerou, 
em 19 anos, 145 empreendimentos que estão no mercado e juntos so-
mam um faturamento superior a R$ 3,6 bilhões. Atualmente, o Instituto 
Gênesis possui em seu portfólio 12 empresas germinadas, 13 empresas in-
cubadas, 61 graduadas e 58 satélites. Em 2016, 55 das 87 empresas germi-
nadas, incubadas e graduadas geraram juntas um faturamento total de R$ 
682 milhões e empregaram diretamente 2660 profissionais.

Por fim, a área de Desenvolvimento Local é responsável pela apli-
cação do conhecimento gerado pelo Instituto Gênesis para a promoção 
do empreendedorismo e da inovação em bairros, cidades e regiões. Neste 
ano, foram executados 3 projetos de desenvolvimento local que impacta-
ram os municípios de Itaguaí e Mangaratiba (RJ), Parauapebas (PA), São 
Luís (MA), Ouro Preto e Mariana (MG).

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2016.
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MENSAGEM DO DIRETOR
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Quando assumi a direção do Instituto Gênesis da PUC-Rio, no 
início de 2016, fiz questão de focar em dois pontos: liberdade e inovação. 
Estas duas palavras mantém uma relação de intimidade muito forte. Sem 
liberdade de pensamento, de diálogo, de ação e criação, não é possível 
inovar. Ao mesmo tempo, só a inovação, ampliando nosso horizonte de 
perspectivas e quebrando paradigmas, é capaz de nos libertar dos pre-
conceitos, das crises, dos infortúnios. Mas é claro que, sem o esforço e o 
trabalho duro de cada um de nós, nunca alcançaríamos nem a liberdade 
nem a inovação. Portanto, esta dupla – inovação e criação – é movida pelo 
empenho e dedicação, pelo suor.

Nosso instituto vive, diariamente, do suor: dos colaboradores da 
administração que lutam juntos pela mesma causa, dos empreendedores 
que acordam cedo e dormem tarde para realizarem seus sonhos, dos alu-
nos que pensam grande, dos consultores, professores, empresários e mem-
bros de instituições governamentais que buscam a transformação de suas 
realidades. Cada um, fazendo a sua parte, constrói um Instituto Gênesis 
cada dia mais forte. E quanto mais forte nos tornamos, mais poder damos 
às pessoas, à sociedade, ao país e, por que não, ao mundo. Afinal, o que 
construímos aqui, construímos para o mundo.

Faz quase um ano que dirijo o Instituto Gênesis e sempre fiz ques-
tão de ressaltar que esta direção não se faz sozinha, pelo contrário. Somos 
todos pilotos e copilotos. E devemos levar esta lição para nossas vidas pes-
soais, para fora do perímetro da PUC-Rio. É preciso ter a convicção de 
que somos todos agentes de transformação econômica, social e política. 
Somos nós que fazemos o mundo girar. Somos nós que colocamos tudo 
em movimento.

Muito obrigado,

Prof. João Gabriel Hargreaves Ribeiro
Diretor do Instituto Gênesis da PUC-Rio
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CULTURA EMPREENDEDORA
Cursos, oficinas e palestras destinadas a estimular, desenvolver e aprimorar 
a prática do empreendedorismo.
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A área de Cultura Empreendedora é responsável pelas atividades de 
empreendedorismo e inovação, tendo como foco a disseminação da cultu-
ra empreendedora e o fomento ao espírito empreendedor para formação 
de cidadãos empreendedores e a geração de novos negócios. Promove uma 
diversidade de ações - palestras, oficinas, cursos, programas, projetos pa-
trocinados e eventos - que abordam desde aspectos comportamentais do 
empreendedor ao planejamento de negócios, da geração de ideias e opor-
tunidades à gestão de carreiras e empreendimentos, sempre com foco nos 
diferentes setores da economia. É também a área responsável pela Empresa 
Junior da PUC-Rio.

Projetos estruturantes
interdisciplinares

Empresa júniorEventos e parcerias

Cursos livres 
e de extensão
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2016

Brand publishers: 
conteúdo estratégico 

para marcas

Música e negócios: 
empreendedorismo 

e inovação

Empreendedorismo 
digital

Desvendando o 
mercado editorial Total

Cursos 1 1 2 1 5

Alunos 47 29 60 27 163

EMPRESA JÚNIOR 
Com 21 anos de história, a Empresa Júnior PUC-Rio é uma empresa 

de consultoria formada por estudantes de diferentes cursos da Universidade 
que já impactou diversos alunos e empresas do mercado. Buscando o desen-
volvimento pessoal e profissional de seus membros e visando à formação de 
líderes, os sócios buscam formas de deixar a empresa melhor do que quando 
a encontraram. Ao longo deste ano, buscou estar mais presente dentro da 
Universidade, sendo cada vez mais vista como um lugar de aprendizagem. 
Junto ao Instituto Gênesis, a Empresa Júnior PUC-Rio tem como prin-
cipal objetivo contribuir para o ecossistema inovador e empreendedor da 
PUC-Rio, tanto trazendo vantagens para os alunos da instituição, quanto 
mostrando para os demais pólos de empreendedorismo do Brasil, como a 
PUC-Rio consegue trabalhar esses pontos. Além disso, buscando aproximar 
os membros da EJ do mercado, foi reeditado o Projeto Shadow, onde um 
aluno membro passa o dia em alguma grande empresa conhecendo o seu 
funcionamento interno e acompanhando um diretor.

Números:

CURSOS DE  EXTENSÃO 
Os cursos de extensão, promovidos pelo Instituto Gênesis visam à 

disseminação do empreendedorismo a partir da identificação de demandas 
setoriais estreitando a relação do conhecimento acadêmico com as deman-
das do mercado. São oferecidos ao público através da Coordenação Central 
de Extensão (CCE) da PUC-Rio. Com um corpo docente formado por mes-
tres e doutores da PUC-Rio e por executivos do mercado empresarial. Os 
cursos oferecidos têm carga horária média de 38 horas e em 2016 podemos 
destacar o desenvolvimento de duas edições do novo curso Empreende-
dorismo Digital, a segunda edição do Curso Brand Publishers: Conteúdo 
Estratégico para Marcas, e a nona edição do Curso Música & Negócios: 
Empreendedorismo e Inovação.

29 membros;

46 membros atuantes;

33% de clientes reincidentes;

59 projetos em andamento;

6 mil reais em média por projeto;

8 membros participaram 
    do Projeto Shadow;

5 eventos realizados na PUC;

3 participações em eventos 
   de empreendedorismo;

71% dos ex-membros foram 
            empregados em menos 
            de 3 meses.
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Alguns clientes de 2016:

Grupo Lang
Grupo Trigo
Novís
Repense
Simões Tradução, Interpretação 
e Idiomas
Souza Cruz
White Martins
BarNaBike
Eclectic
Artcênicas
Sofá Filmes
SuperMed

Evolução do Faturamento da Empresa Júnior*:

*Projeção estimada até dezembro de 2016.

R$ 600.000

R$ 500.000

R$ 400.000

R$ 300.000

R$ 200.000

R$ 100.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MALHA
Larika
Prodynamic
Queiroz Galvão
Gaia’s Fortune
Rouperie
Cross Fit JB
Antonio Amancio
Como vamos?
CCE – IPEL
Mão Santa
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EVENTOS E PARCERIAS

Gênesis de Portas Abertas

O objetivo do evento é apresentar o Instituto Gênesis e suas em-
presas incubadas e germinadas, além de possibilitar que os participantes 
visitem os escritórios das empresas e as instalações do Instituto Gênesis. 
Em 2016, foram realizadas 6 edições do Gênesis de Portas Abertas que con-
taram com um total de 109 participantes.

Seedstars World

O evento tem como finalidade fomentar a cultura empreendedo-
ra nos mercados emergentes, promovendo uma competição regional em 
mais de 60 países, incluindo o Brasil. A vencedora de cada local representa 
seu país em um evento final na Suíça, concorrendo a um prêmio de US$ 
1.000.000. O Instituto Gênesis foi um dos parceiros na edição de 2016 do 
Rio de Janeiro, apoiando a organização do evento, assim como a realização 
de uma oficina sobre pitch para as startups pré-selecionadas.

Brazilian Seminars

O Brazilian Seminars é um programa internacional de verão do 
CCCI da PUC-Rio, que combina aulas sobre diferentes áreas de interes-
se, de política a meio ambiente, de noções culturais a empreendedorismo. 
O programa tem por objetivo fornecer a estudantes estrangeiros a oportuni-
dade para se aprofundarem em seu conhecimento sobre o Brasil e discutir os 
assuntos atuais que estão no cenário global. O Instituto Gênesis apresentou 
dois cursos: Doing Business in Brazil e Entrepreneurship - Genesis Company Incubator.

PROJETOS EXECUTADOS

UniAnprotec

Objetivo: A partir do desenvolvimento da Matriz Empreendedora e 
do apoio ao planejamento estratégico da UniAnprotec desde 2013, esse ano 
desenvolvemos e aplicamos o II Curso de Gestor de Incubadora e o I Curso 
de Gestor de Parques Tecnológicos e Ambientes de Inovação.Participaram 
durante o ano 69 representantes de instituições públicas e privadas de todo 
o país.

Cliente: Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empre-
endimentos Inovadores - ANPROTEC.
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Academia Industry Training – AIT

Objetivo: Em sua segunda edição, o programa, parceria da Swissnex 
Brazil com o Instituto Gênesis, visa conectar empreendedores-pesquisado-
res suíços e brasileiros que desejam se tornar empreendedores, aplicando 
suas pesquisas de ponta no mercado, ou mesmo transformando seus estu-
dos em negócio. O programa contou com a realização de um Workshop de 
Co-criação e Design Thinking e em seguida os pesquisadores realizaram 
um pitching sobre seus empreendimentos nas áreas de saúde, biotecnolo-
gia, energia e TI em um momento de networking com mais de 90 alunos e 
ex-alunos da PUC-Rio interessados. Formaram-se duplas de trabalho para 
interagirem a distância durante 8 semanas, período em que foram beneficia-
dos com a mentorias e pílulas do conhecimento.

Cliente: Swissnex Brazil.

Pronatec Empreendedor

Objetivo: Curso de pós-graduação lato sensu em Educação Empre-
endedora da PUC-Rio, para 200 alunos, em sua maioria professores do en-
sino técnico e profissional de todo o Brasil. O projeto está sendo realizado 
na modalidade à distância, coordenado pelo Instituto Gênesis, em parceria 
com o Departamento de Educação e a Coordenação de Educação a Dis-
tância (CCEAD) da PUC-Rio, com duração de 18 meses. O curso tem 12 
disciplinas e foi concebido por um corpo docente conteudista que envolveu 
doutores e mestres, sendo a maioria composta por professores da PUC-Rio 
de diferentes áreas de atuação e com experiência em empreendedorismo. 
As turmas têm um Ambiente de Aprendizado próprio e são mediadas por 
seis professores tutores da Universidade. O Curso é uma política pública 
pioneira que aproxima o empreendedorismo da formação de professores do 
ensino técnico e profissional do Brasil, uma área que necessita de iniciati-
vas inovadoras para realizar seus objetivos em formação de trabalhadores, 
inclusão social e exercício de cidadania.

Cliente:  Sebrae Nacional em parceria com o MEC.
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APOIO ÀS EMPRESAS
Processos de apoio e estímulo ao desenvolvimento de ideias, 
projetos e negócios inovadores.
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A área de Apoio às Empresas funciona como interface na troca de 
conhecimento entre a Universidade e a sociedade gerando produtos inova-
dores que solucionem demandas do mercado. Concentra todo o sistema de 
seleção, apoio e desenvolvimento de empreendimentos inovadores e autos-
sustentáveis de diversos setores. Possui mecanismos segmentados de apoio 
e estímulo ao desenvolvimento de ideias, projetos e negócios inovadores – 
Germinadora e Incubadora. Assessorias e consultorias, qualificações, men-
torias, monitoramento, infraestrutura física e networking são as principais 
ferramentas utilizadas para o desenvolvimento dos negócios apoiados.

GERMINADORA
É o programa de pré-incubação destinado a fornecer apoio e con-

sultoria, visando à identificação, capacitação, modelagem e elaboração do 
plano de negócios de uma determinada tecnologia ou de um empreendi-
mento, planejando sua inserção no mercado e sua entrada na Incubadora 
do Instituto Gênesis.

NÚMEROS DA GERMINADORA EM 2016

Nº de empreendimentos 12

Nº de empreendimentos com processo interrompido 3

Nº de empreendimentos que passaram para a fase de incubação 3

EMPRESAS NA GERMINADORA

Nº de postos de trabalho (incluindo sócios) 52

Faturamento total aproximado R$ 546.476,68

Tributos pagos R$ 19.581,48

Tem um projeto?

Modelagem de negócio Consolidação do negócio

Germinadora

Tem um negócio?

Incubadora
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NÚMEROS DA INCUBADORA EM 2016

Nº de empresas 13

Nº de empresas com processo de incubação interrompido 2

Nº de empresas graduadas no ano 0

EMPRESAS INCUBADAS*

Nº de postos de trabalho (incluindo sócios) 25

Faturamento total aproximado R$ 1.597.050,00

Tributos pagos R$ 119.669,42

EMPRESAS GRADUADAS*

Nº de postos de trabalho (incluindo sócios) 2583

Faturamento total aproximado R$ 680.670.162,52

Tributos pagos R$ 89.155.759,57

NÚMEROS DA PÓS-INCUBADORA EM 2016

Nº de empresas graduadas 61

NÚMERO DAS EMPRESAS SATÉLITES EM 2016

Nº de empresas satélites (Prime) 42

Nº de empresas satélites (Rio Criativo) 16

*10 empressas incubadas forneceram os dados.

*33 empresas graduadas forneceram os dados.

*Empresas Satélites são empresas que foram apoiadas pelo Instituto Gênesis e continuam orbi-
tando em nossa rede de empresas.

INCUBADORA
É destinada a incentivar o desenvolvimento da capacidade em-

preendedora e a promover a maturidade de negócios estruturados, assim 
como minimizar os riscos da entrada da empresa no mercado.
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PROCESSO DE SELEÇÃO
O Instituto Gênesis da PUC-Rio lança dois editais por ano para se-

leção de novos empreendimentos. Cada processo de seleção tem duração de 
quatro meses, e inclui desde uma entrevista preliminar até a orientação para 
a elaboração do Plano de Negócios, passando por uma entrevista compor-
tamental. O processo de seleção é realizado através de um sistema online, 
desde o preenchimento do plano de negócios até a avaliação dos candidatos.

PRÉ-SELEÇÃO

SELEÇÃO

Cadastro online dos candidatos01

Entrega da minuta do contrato e do manual do empreendedor 
para os selecionados01

Inscrição02

Pagamento da inscrição02

Orientação para o Plano de Negócios03

Inscritos pré-selecionados para germinadora/incubadora04

Entrevista comportamental04

Apresentação prévia dos aprovados para equipe da incubadora06

Resultados dos aprovados08

Assinatura do contrato – germinadora/incubadora09

Reunião de ambientação10

Saída do processoEntrevista com os candidatos03

Banca de analistas05 Saída do processo

Apresentação para banca externa 
de parceiros07 Saída do processo
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RESULTADOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

Nº de pretendentes cadastrados no sistema 134

Nº de inscritos 50

Nº de inscritos pré-selecionados 36

Horas de orientação em planejamento de negócios 72

Nº de Planos de Negócios entregues 36

Nº de empresas germinadas 13*

Nº de empresas incubadas 8*

*Considerando que as empresas aprovadas no Edital 2016.2 ainda estão em fase de assinatura de contrato.

ASSESSORIAS E CONSULTORIAS                                                         

Horas

Assessoria 734

Consultoria 205

Total 939

O Instituto Gênesis possui um pro-
cesso sistemático de oferta de asses-
sorias e consultorias especializadas, 
qualificações e eventos nos eixos 
empreendedor, tecnologia, capital, 
mercado e gestão, visando o desen-
volvimento e a capacitação contínua 
dos empreendimentos apoiados.

SERVIÇOS DE APOIO ÀS EMPRESAS 

QUALIFICAÇÕES E EVENTOS

FEVEREIRO

WorkChopp Gênesis 
Nº de participantes: 64 
Carga horária: 4h

MARÇO

Os 7 mandamentos 
das equipes campeãs 
Nº de participantes: 7 
Carga horária: 4h

Oratória e técnicas de 
Apresentação 
Nº de participantes: 6 
Carga horária: 5h

ABRIL

Scrum 
Nº de participantes: 12 
Carga horária: 4h

MAIO

Orientações jurídicas 
Nº de participantes: 12 
Carga horária: 4h

JUNHO

Café Empreendedor Gênesis 
Nº de participantes: 21 
Carga horária: 2h

JULHO

WorkChopp Gênesis 
Nº de participantes: 67 
Carga horária: 4h

JULHO — SETEMBRO

Projeto de vida 
Nº de participantes: 19 
Carga horária: 9h

AGOSTO

Estudos setoriais 
Nº de participantes: 21 
Carga horária: 6h

Atualização tecnológica 
Nº de participantes: 12 
Carga horária: 1h
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SETEMBRO

Lego Serious Play 
Nº de participantes: 16 
Carga horária: 4h

Marketing de engajamento 
Nº de participantes: 14 
Carga horária: 3h

Inovação 
Nº de participantes: 12 
Carga horária: 3h

Produtização 
Nº de participantes: 18 
Carga horária: 3h

Branding 
Nº de participantes: 12 
Carga horária: 4h

Modelagem de negócios 
Nº de participantes: 10 
Carga horária: 4h

Atualização tecnológica (2 edições) 
Nº de participantes: 32 
Carga horária: 1h

OUTUBRO

Pitch 
Nº de participantes: 16 
Carga horária: 2h

Orçamento e precificação 
Nº de participantes: 16 
Carga horária: 3h

Captação de recursos 
Nº de participantes: 15 
Carga horária: 2h

Atualização tecnológica (2 edições) 
Nº de participantes: 42 
Carga horária: 1h

NOVEMBRO

WorkChopp Gênesis 
Nº de participantes: 67 
Carga horária: 4h
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PROJETOS EXECUTADOS

2ª Rodada do Programa de Promoção da Economia Criativa 

Objetivo: O Instituto Gênesis foi uma das 10 incubadoras no Brasil 
selecionadas para operar as atividades da 2ª rodada do programa no estado 
do Rio de Janeiro, ajudando a fomentar a cultura do empreendedorismo 
inovador e a geração de negócios de alto impacto.   Na 26ª Conferência 
Anprotec, em Fortaleza, foram anunciadas a lista das startups de diferentes 
cidades brasileiras que foram selecionadas. As startups selecionadas pode-
rão se instalar, por um período de nove meses, em uma das incubadoras que 
integram o programa. Os projetos escolhidos podem receber investimentos 
de até R$ 250 mil, além de infraestrutura física, metodologia de incubação 
e oportunidades de mentoria. Além disso, serão oferecidos treinamentos 
focados na criação de empreendimentos inovadores, inspirados no Modelo 
Coreano de Cultura de Economia Criativa, desenvolvido na Coreia do Sul 
pelo CCEI Daegu.

Cliente: Cooperação Samsung, Anprotec & CCEI Daegu (Centro 
Coreano de Economia Criativa e Inovação da Coréia do Sul).

Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação - NAGI

Objetivo: Desenvolver o processo de gestão da inovação em pe-
quenas, médias e grandes empresas através da construção de um plano de 
gestão da inovação que contribua para o desenvolvimento e crescimentos 
dessas empresas no mercado. Contempla assessoria às empresas para que, 
através de um diagnóstico de seu potencial de inovação, se faça uma capaci-
tação dessas organizações em Gestão da Inovação, se desenvolva um plano, 
e, através desse plano, as mesmas tenham uma primeira experiência de ino-
vação em seus produtos, serviços ou processos. Em 2016, foram desenvol-
vidos os planos de gestão da inovação em 19 empresas de diferentes portes.

Financiador: Financiadora de Estudos e Pesquisas – FINEP

Programa de Apoio às Incubadoras e Aceleradoras de Empresas

Objetivo: O objetivo principal do projeto é apoiar a geração de ne-
gócios inovadores e sustentáveis, além de estimular a integração entre incu-
badora, associados, investidores, equipe da incubadora e grandes empresas, 
fortalecendo a rede de relacionamento do Gênesis. Para tanto, será neces-
sário a criação de mini espaços para a entrada de novos empreendimentos, 
a criação de uma sala de interação onde os empreendedores poderão relaxar 
e trocar experiências e, por último a revitalização de nosso auditório em um 
espaço mais modular, onde os empreendimentos poderão realizar treina-
mentos, reuniões, capacitações e eventos. Além disso, temos como objetivo 
o aprimoramento dos serviços prestados às empresas incubadas, que garan-
tirá o sucesso das mesmas.

Cliente: Faperj
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DESENVOLVIMENTO LOCAL
Ferramentas de empreendedorismo para o  desenvolvimento local de 
ambientes de inovação.
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O Instituto Gênesis atua em toda a cadeia de valor do empreende-
dorismo, desde a formação do empreendedor, na criação de um ambiente 
de estímulo a criatividade e inovação, até a aplicação de ferramentas de 
empreendedorismo em cidades, arranjos produtivos locais ou comunidades, 
visando ao desenvolvimento sustentável dessas regiões e o bem-estar das 
pessoas. O foco da área de Desenvolvimento Local é implementar, executar 
e avaliar projetos para comunidades, bairros e cidades estimulando o de-
senvolvimento socioambiental e econômico, com base, principalmente, nas 
potencialidades já encontradas nessas microrregiões.

PROJETOS EXECUTADOS EM 2016

Projeto AGIR Costa Verde

Objetivo: Apoio e fortalecimento de empreendimentos inovadores 
na região da Costa Verde no Estado do Rio de Janeiro, disponibilizando 
um conjunto de ferramentas de gestão empreendedora, que, integrados ao 
desenvolvimento da atitude e do comportamento de cada empreendedor 
permitem a troca de experiências e a geração de conhecimento, estimulan-
do o melhor desempenho desses negócios de base social, favorecendo seu 
crescimento. O referido projeto está integrado ao Programa AGIR – Apoio 
à Geração e Incremento de Renda, desenvolvido pela Fundação Vale.

Regiões apoiadas: Itaguaí (RJ) e Mangaratiba (RJ).

Impactos alcançados: O foco do projeto foi a incubação de oito em-
preendimentos de base social na região da Costa Verde. O programa de in-
cubação com esses empreendimentos teve como principal objetivo a busca 
pela profissionalização, por meio da organização dos processos de gestão e o 
desenvolvimento do comportamento e da atitude empreendedora, buscan-
do o fortalecimento dos empreendedores. Todo o programa foi permeado 
pelos Ciclos de Formação. Neste território foram realizadas as seguintes 
capacitações: Informática básica - Word, Excel e Internet; Práticas jurídi-
cas; Ferramentas de comunicação; e planejamento financeiro. Também fez 
parte do programa a aplicação de capital semente em cada um dos empre-
endimentos incubados.

Cliente: Fundação Vale

Processo de seleção

Reconhecimento
do território

Desenvolvimento
local

Graduação

Comunicação acadêmica
Pesquisa

UNIVERSIDADE SOCIEDADE

Empreendedorismo
Produto/Serviço

Germinadora
Incubadora

Cultura
empreendedora
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Projeto AGIR Criativo

Objetivo: Apoio e fortalecimento de empreendimentos criativos 
nas Regiões Norte e Nordeste do país. O objetivo é disponibilizar um con-
junto de ferramentas de gestão empreendedora, que integrados ao desenvol-
vimento da atitude e do comportamento de cada empreendedor, permitem 
a troca de experiências e a geração de conhecimento, estimulando o melhor 
desempenho desses negócios de base social, permitindo seu crescimento. 
Assim como o AGIR Costa Verde, o projeto AGIR Criativo está integrado 
ao Programa AGIR, desenvolvido pela Fundação Vale.

Regiões apoiadas: Parauapebas (PA) e São Luís (MA).

Impactos esperados: A continuidade do processo de incubação dos 
empreendimentos criativos nas duas regiões permitiu o fortalecimento dos 
processos de gestão, do plano de operação, da formação de redes entre os 
empreendedores e a consolidação das estratégias comerciais. Estas ativida-
des permitiram que os empreendedores desenvolvessem suas habilidades  
empreendedoras, ampliando o acesso a mercado e aumentando seu fatu-
ramento. Em novembro de 2016, foi realizado o evento de graduação dos 
empreendimentos criativos.

Cliente: Fundação Vale

Projeto AGIR Ouro Preto e Mariana

Objetivo: Fomentar o empreendedorismo e capacitar os empreen-
dedores sociais nos referidos municípios. Para tanto visa compreender o 
território sob a ótica do empreendedorismo, identificando o potencial e o 
perfil empreendedor das regiões. Com base nesses resultados será desenvol-
vida uma capacitação adequada para os empreendedores, disponibilizando 
um conjunto de ferramentas de gestão empreendedora, que integrados ao 
desenvolvimento da atitude e do comportamento de cada empreendedor, 
permitirá a troca de experiências e a geração de conhecimento.

Regiões apoiadas: Ouro Preto (MG) e Mariana (MG).
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Impactos alcançados: O projeto teve início em julho deste ano e na 
primeira fase foi realizado um diagnóstico dos dois territórios buscando 
levantar o perfil empreendedor da região, por meio do mapeamento de em-
preendimentos coletivos de base social e da identificação das redes de apoio 
local. Como resultados desta etapa foram identificados 62 empreendimen-
tos sociais coletivos, nos dois territórios. A partir deste levantamento foi 
iniciada a capacitação em Empreendedorismo e Gestão. Foram realizadas 
duas turmas, uma em Ouro Preto contemplando de 44 empreendedores e 
outra em Mariana contemplando 52 empreendedores. No dia 15 de dezem-
bro foi realizado o Evento de Certificação desses empreendedores, em um 
ambiente de celebração e confraternização. A próxima etapa será iniciada 
em 2017, onde serão selecionados 8 empreendimentos para participar do 
programa de Incubação e receber o aporte financeiro de capital semente, 
característico deste projeto.

Cliente: Fundação Vale
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UNIDADES DE APOIO 
E GESTÃO
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REDES SOCIAIS

Mais de 9.000 seguidores. 12.035 visualizações.

Mais de 6.000 pessoas inscritas. 25.000 visitas e 69.000 
pageviews no site.

As Unidades de apoio são responsáveis pela gestão do Instituto Gê-
nesis, são elas que sustentam e garantem que a missão seja alcançada e con-
centra as atividades: financeira, jurídica, comunicação, processos, relações 
internacionais, administração predial, e informação.

CERNE  
O Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos - 

CERNE, desenvolvido pelo SEBRAE e pela ANPROTEC, é um modelo 
que tem como missão promover melhoria expressiva nos resultados das 
incubadoras brasileiras. O CERNE está estruturado em quatro níveis cres-
centes de maturidade, e cada nível  contém um conjunto de processos-chave 
que são compostos por práticas-chaves.

O nível 1 do CERNE é composto por 33 práticas-chaves e o Institu-
to Gênesis está implementado e aprimorando seus processos, em todas as 
Unidades de Apoio e Gestão, com o objetivo de ser certificado. Todo o qua-
dro de colaboradores do Instituto Gênesis está sensibilizado com relação a 
importância do CERNE  e seus benefícios, como redução da variabilidade, 
ampliação da quantidade e da qualidade dos empreendimentos, melhoria na 
transparência e padronização dos processos e ampliação da taxa de sucesso 
dos empreendimentos.

PRODUÇAO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL
Eu Empreendedor é uma websérie sobre a trajetória empreendedora 

de diversos germinados, incubados e graduados do Instituto Gênesis. Foi 
produzida pelo Instituto Gênesis e lançada nas redes sociais com o objetivo 
de  apresentar os insights, desafios e soluções encontradas pelos empreende-
dores no decorrer de suas trajetórias, além de dicas práticas para o especta-
dor. Foram 6 episódios que totalizaram 10.927 visualizações.
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Pequenas Empresas Grandes Negócios – Nov/2016

APARIÇÕES NA MÍDIA
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Pequenas Empresas Grandes Negócios – Nov/2016
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Pequenas Empresas Grandes Negócios – Nov/2016
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Pequenas Empresas Grandes Negócios – Nov/2016
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VEJA – 29/06/2016
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O Dia – 08/04/2016

EXAME – 31/08/2016
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INFRAESTRUTURA
Em 2016 o Instituto Gênesis contratou a equipe formada pela de-

signer Mary Paz e a arquiteta Bianca Dal Bianco e desenvolveu um projeto 
de modernização do prédio. Com base no projeto foram iniciadas diversas 
obras para melhoria da infraestrutura. O cronograma de obras irá se es-
tender até 2017, mas neste ano já foi possível fazer a renovação da fachada 
com a contratação do artista Tito Senna que pôde aplicar sua experiência 
multidisciplinar com arte, graffiti e design.

ESTAGIÁRIOS INTERNACIONAIS
Em 2016, o Instituto Gênesis através de uma parceria com o CCCI 

(Coordenação Central de Cooperação Internacional) da PUC-Rio , selecio-
nou estagiários internacionais para trabalhar de forma voluntária tanto no 
Instituto Gênesis quanto nas empresas incubadas e germinadas. Durante o 
ano recebemos 10 intercambistas de sete países das mais diversas áreas de 
formação.

EUA: 4

China: 1

Venezuela: 1

Porto Rico: 1

Austrália: 1

França: 1

México: 1
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VISITAS INTERNACIONAIS RECEBIDAS
14 países — 83 participantes

INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS
Em 2016, o Instituto Gênesis atuou em duas frentes de trabalho - 

Land2Land e PEIEX – com o objetivo de promover a internacionalização 
de empresas. O Land2land é uma plataforma que abrange sessões de ma-
tchmaking, softlanding e takeoff provendo suporte para a internacionali-
zação de empreendimentos inovadores que pretendem se instalar em am-
bientes de inovação em qualquer país do mundo. A plataforma integra o 
Sistema de Apoio à Internacionalização de Empreendimentos Inovadores, 
projeto formalizado entre a Anprotec e a Apex-Brasil, que tem como objeti-
vo promover a internacionalização de empresas inovadoras brasileiras, bem 
como atrair empresas inovadoras e organizações estrangeiras, facilitando o 
caminho para gerar negócios internacionais.

Já o PEIEX (Projeto Extensão Industrial Exportadora), parceria 
da Apex-Brasil com o IAG da PUC-Rio, é um projeto que visa estimular 
a competitividade e promover a cultura exportadora nas empresas, quali-
ficando e ampliando os mercados para empresas iniciantes em Comércio 
Exterior. As empresas germinadas e incubadas Ambos, Otimiza, Leif, 021 
Inovação e A2I2 participaram do projeto em 2016.

Suíça: 15

Coreia do Sul: 1

EUA: 3

Canadá: 3

Israel: 1

Colômbia: 9

Equador: 3

Alemanha: 4

Romênia: 1

Jamaica: 1

Itália: 3

Chile: 21

Rússia: 9

Portugal: 9
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Em julho de 2016, toda a equipe do Instituto Gênesis passou dois 

dias no Campus avançado da PUC-Rio em Tinguá, Nova Iguaçu. O Campus 
tem como objetivo aproximar a Universidade de suas propostas para o meio 
ambiente e a sustentabilidade. No terreno, uma reserva particular de patri-
mônio ambiental, além de estrutura com alojamentos, salas de aulas, cozi-
nha e banheiros. A viagem foi dedicada não só a integração dos colaborado-
res, mas principalmente ao planejamento estratégico do Instituto Gênesis.

Anprotec 
Associação Nacional de Entidades 
Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores.
ENOLL 
European Network of Living Labs.
InfoDev 
Banco Mundial
Emprendesur 
Red Emprendedorismo y 
Innovación en América Latina
RedLAC 
Red Latinoamericana y Caribeña 
de Incubadoras de Empresa

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

PARTICIPAÇÃO EM REDES E ASSOCIAÇÕES 
RIDI 
Rede de Incubadoras de 
Desenvolvimento Inclusivo
Riosoft
THA 
Triple Hélix Association 
 
UBI Global 
Rede Global de Empreendedorismo
Rede Primatec
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NÚCLEOS
O Instituto Gênesis possui em sua estrutura o Núcleo de Economia 

Criativa (NEC), o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e o Núcleo de 
Economia Social (NES). Os núcleos são compostos por grupos interdiscipli-
nares de funcionários e colaboradores que têm desenvolvido ações e projetos 
com parceiros públicos e privados, fortalecendo os setores aos quais estão 
ligados, os empreendimentos e cadeiras produtivas. Destacam-se a realiza-
ção de projetos patrocinados, oficinas setoriais, estudos de cadeia produti-
va, cursos livres e de extensão, cursos InCompany, missões internacionais, 
eventos nacionais e internacionais, participação em bancas, dentre outros.

AÇÕES DO NEC

Lapalê - Feira literária da Lapa

De 7 a 8 de Maio de 2016, o Instituto Gênesis foi parceiro de Leo-
nardo Feijó (Multimeios Ideais Criativas) e a Prefeitura do Rio na segunda 
edição da Lapalê: Lapa, Literatura, Entusiasmo. O festival literário contou 
com editoras, lançamento de livros, apresentações gratuitas de artistas e um 
festival de cinema.

Cursos de Extensão na Economia Criativa

A realização dos cursos de Brand Publishers: Conteúdo Estratégico 
para Marcas; Música e Negócios: Empreendedorismo e Inovação; e Desven-
dando o Mercado.

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

Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado 
do Rio de Janeiro, promovido pela ALERJ - Assembleia Legislati-
va do Estado do Rio de Janeiro 
Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes 
Grupo de Trabalho de negócios de impacto socioambientais 
Cluster do Mercado de Games do Estado do Rio de Janeiro da ALERJ

Conselho do IMD – Instituto de Mídias Digitais da PUC-Rio

Conselho da RioSoft

Comitê Gestor do Programa Setorial Audiovisual do Estado do 
Rio de Janeiro.
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E TREINAMENTOS DA EQUIPE

FEVEREIRO

Mariane Gropilo Mello de Araujo e Laila Rodrigues de Oliveira 
Treinamento no Hacka Truck IBM, na PUC-Rio. Rio de Janeiro, RJ.

MAIO

Julia Bloomfield Gama Zardo e Ruth Espinola Soriano de Mello 
Participação em Conferência intitulada “Panorama dos estudos culturais 
nos Estados Unidos” tendo como palestrante o professor e lingüista Geor-
ge Yúdice, Diretor do Departamento de Línguas e Culturas Modernas da 
Miami University. Rio de Janeiro, RJ. 
 
Paula Araujo Pereira 
Participação do Workshop Preparatório para Certificação Cerne 1 ofereci-
do pela Anprotec e pelo SEBRAE. Brasília, DF. 
 
Julia Bloomfield Gama Zardo e Ruth Espinola Soriano de Mello 
Participação na VI Rodada de Educação Empreendedora, promovido pela 
Endeavor em parceria como Sebrae Nacional. São Paulo, SP.

JUNHO

Laila Rodrigues de Oliveira e Mariane Gropilo Mello de Araujo 
Participação no Demoday do Espaço Nave, da Universidade Estácio de Sá. 
Rio de Janeiro, RJ

João Gabriel Hargreaves Ribeiro 
Participação na 19th World Conference on Non-Destructive Testing 2016. 
Munique, Alemanha.

JULHO

Mariane Gropilo Mello de Araujo 
Participação no 5º Fórum TIM – Inovação e Tecnologia. Rio de Janeiro, RJ.

Clarice Martuscello, João Marcos Figueiredo Cavalcante 
Albuquerque, Laila Rodrigues de Oliveira, Luciana Maurício, 
Nathalia Bürger de Albuquerque e Paula Araujo Pereira 
Participação do treinamento Lego Serious Play. Rio de Janeiro, RJ.

AGOSTO

Priscilla de Paula Ricci, João Gabriel Hargreaves Ribeiro e João 
Marcos Figueiredo Cavalcante Albuquerque 
Participação do Instituto Gênesis no evento ConaEnd, promovido pela 
Abendi. São Paulo, SP.

Laila Rodrigues de Oliveira e Mariane Gropilo Mello de Araujo 
Participação no evento do Swissnex Brazil, Energy Day. Rio de Janeiro, RJ.

Laila Rodrigues de Oliveira, Mariane Gropilo Mello de Araujo 
e Julia Bloomfield Gama Zardo 
Participação no evento do Swissnex, Sports as Business Conference. 
Rio de Janeiro, RJ.

Clarice Martuscello, João Gabriel Hargreaves Ribeiro,
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Julia Zardo, Mariane Gropilo Mello de Araujo, Paula Araujo 
Pereira e Sergio Bruni 
Participação na XXVI Conferência Nacional de Parques Tecnológicos e 
Incubadoras de Empresas. Fortaleza, CE.

SETEMBRO

João Gabriel Hargreaves Ribeiro e Sergio Bruni 
Participação na 33ª Conferência Mundial da Associação Internacional de 
Parques Tecnológicos e Áreas de Inovação (IASP). Moscou, Rússia.

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS E PALESTRAS

MARÇO

Ruth Espinola Soriano de Mello e Mariana Lemos 
Palestra de abertura da Olimpíada Empreendedora da Universidade Regio-
nal de Unijuí, evento promovido pela Unijuí. Tema Ecossistema PUC-Rio 
de empreendedorismo e inovador. Ijuí, RS.

Julia Bloomfield Gama Zardo 
Palestra no evento Balneário Camboriú Criativo, promoção da Associação 
Empresarial de Balneário Camboriú (Acibalc). Balneário Camburiú, SC.

JULHO

Clarice Cabral Martuscello 
Palestrante na Edição do Fórum TIM: Inovação e Gestão do Conhecimento. 
Rio de Janeiro, RJ.

AGOSTO

Priscilla de Paula Ricci 
Apresentação do Instituto Gênesis, abordando a visão prospectiva 
para o programa de P&D - Seminário: Avaliação do Programa de P&D 
da ANEEL de 2008 – 2015: Formulação de Propostas de Aprimoramento. 
Rio de Janeiro, RJ.
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SETEMBRO

Clarice Cabral Martuscello 
Palestrante no SEBRAE Startup Day. Rio de Janeiro, RJ..

Ruth Espinola Soriano de Mello 
Palestrante sobre Negócios de impacto socioambiental no III Congresso 
Brasileiro Engenheiros sem Fronteiras. Evento promovido pelos Engenhei-
ros Sem Fronteira com apoio do Conselho Regional de Engenharia. Rio de 
Janeiro, RJ. 

Ruth Espinola Soriano de Mello e Clarice Cabral Martuscello 
Palestrante no Seminário Negócios de Impacto Social, evento promovido 
pelo Sebrae RJ para lançamento da pesquisa do Ecossistema de Negócios 
de Impacto Social do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ.

Julia Bloomfield Gama Zardo 
Palestra sobre “Projetos colaborativos e inovação urbana” e palestrante na 
seção “É preciso ser sustentável” e na seção “O lugar da Cultura”. Evento 
promovido pelo Instituto Contemporâneo de Projetos e Pesquisa. Rio de 
Janeiro, RJ.

OUTUBRO

Priscilla de Paula Ricci 
Palestrante sobre Ecossistema PUC-Rio de Empreendedorismo Inovador 
no Simpósio de Educação Empreendedora de Ensino Superior, evento pro-
movido com apoio do Sebrae/RJ. Palmas, TO.

Julia Bloomfield Gama Zardo 
Palestrante em evento sobre economia criativa para Incubadora Tecnológi-
ca da Paraíba, modalidade à distância. Campina Grande, PB.

Ruth Espinola Soriano de Mello 
Palestrante sobre Ecossistema PUC-Rio de Empreendedorismo e Inova-
ção no Simpósio de Educação Empreendedora no CEFET/RJ, evento pro-
movido com apoio do Sebrae/RJ. Rio de Janeiro, RJ.

Ruth Espinola Soriano de Mello 
Palestrante sobre Ecossistema PUC-Rio de Empreendedorismo Inovador 
no Simpósio de Educação Empreendedora de Ensino Superior, evento pro-
movido com apoio do Sebrae/RJ. Palmas, TO.
 
NOVEMBRO

Priscilla de Paula Ricci 
Apresentação do Instituto Gênesis – Semana CAND (Centro de Avaliação 
Não Destrutiva da PUC-Rio) – Sala de Convenções do Planetário da Gá-
vea. Rio de Janeiro, RJ.

AULAS E CURSOS MINISTRADOS 

JULHO

Julia Bloomfield Gama Zardo 
Aula sobre Gênesis Company Incubator ministrada no âmbito do Brazilian 
Seminars, curso promovido pelo CCCI PUC-Rio em parceria com o Insti-
tuto Gênesis da PUC-Rio.
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Julia Bloomfield Gama Zardo 
Palestrante sobre Ambientes de Inovação no Curso de Mestrado Profissio-
nal em Telemedicina e Telessaúde promovido pela UERJ na modalidade à 
distância. Rio de Janeiro, RJ.

BANCAS

MARÇO

Ruth Espinola Soriano de Mello 
Participação em banca de seleção de empreendimentos inovadores 
do Programa Shell Iniciativa Jovem, promovido pela Shell S. A. e Cieds. 
Rio de Janeiro, RJ.

JULHO

Mariane Gropilo Mello de Araujo 
Avaliadora na banca examinadora da matéria Integradora III da PUC-Rio. 
Rio de Janeiro, RJ.

SETEMBRO

Julia Bloomfield Gama Zardo 
Membro da comissão científica de avaliação dos artigos do XII ENE-
CULT para a temática de Culturas e Desenvolvimentos” no âmbito dos 
Encontros de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Salvador, BA.

NOVEMBRO

Ruth Espínola Soriano de Mello 
Participação na banca da 13ª edição premiação 13ª Premiação Associação 
Brasileira da indústria de Hotéis Rio de Janeiro (ABIH-RJ). Rio de Janeiro, RJ.

VISITAS INTERNACIONAIS

MARÇO

João Gabriel Hargreaves Ribeiro 
Visita Institucional à Universitat Des Saarlandes. Saarbrücken, Alemanha.

MAIO

João Gabriel Hargreaves Ribeiro e Sergio Bruni 
Visita Institucional à Freie Universitat Berlin. Berlim, Alemanha.

SETEMBRO 

João Gabriel Hargreaves Ribeiro e Sergio Bruni 
Visita institucional ao Scion DTU Science and Technology Park – Techni-
cal University of Denmark. Copenhague, Dinamarca.

João Gabriel Hargreaves Ribeiro e Sergio Bruni 
Visita institucional à University of Oslo. Oslo, Noruega.
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EMPRESAS INCUBADAS
E GRADUADAS DO
INSTITUTO GÊNESIS
DA PUC-RIO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Bio-AXS | Graduada

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 | Graduada

Escritório de advocacia virtual, incorporado ao escritório Paulo Lins e Sil-
va Advogados.

Parceria Social | Graduada

Empresa de consultoria que tem como objetivo desenvolver e fortalecer 
projetos de comércio justo, realizando pesquisas, cursos e formações, es-
tabelecendo projetos e cadeias produtivas, apoiando a certificação e design 
de produtos.

www.parceriasocial.com.br

RF Pesquisa | Graduada

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 | Graduada

Especializada em gestão emocional, oferece palestras, treinamentos e ativi-
dades ao ar livre para o aumento da performance.Com uma equipe multi-
disciplinar se destaca não apenas pela atuação corporativa, mas pela capaci-
tação de atletas de alto rendimento.

www.superar.esp.br
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LOGÍSTICA E GEOPROCESSAMENTO

Zap Logística | Graduada

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

www.zaplogistica.com.br

Globaltrac | Graduada

CarrierWeb

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

Neogeo Engenharia | Graduada

Atua como desenvolvedora de 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

GESTÃO DO CONHECIMENTO

A2i2 | Incubada

A a2i2 é uma empresa de cientistas de dados orientada para a aplicação no 
mercado de teorias de ponta para a geração de valor. Gera oportunidades de 
negócio e receitas incrementais para seus clientes a partir de ferramentas de 
inteligência de negócios, modelagem preditiva e CRM. Seu primeiro produ-
to é o flashfarma, um sistema de inteligência e apoio à gestão de farmácias 
que busca informações relevantes nos diferentes sistemas nativos das lojas e 
gera monitoramentos que permitem ao gestor do negócio comprar melhor 
e vender mais.

www.flashfarma.com.br

Cortex Intelligence | Graduada

Fruto de sofisticadas pesquisas acadêmicas na área de data mining e text 
mining, a empresa é referência nacional em soluções de inteligência compe-
titiva e de mercado. Tem como clientes várias das empresas mais admiradas 
do Brasil.

www.cortex-intelligence.com

Decision Support | Graduada

Especializada no tratamento do risco e na capacitação para o tratamento 
do risco, oferece serviços de consultoria com transferência de tecnologia, 
produtos customizados e programas de capacitação utilizando dados reais 
do cliente.

www.decisionsupport.com.br
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

021 Inovação | Incubada

A 021 Inovação oferece soluções tecnológicas com foco em aumento de per-
formance, redução de custos e melhoria de processos. Seu principal produto 
é a EVA – Especialista Virtual de Automação –, uma solução que libera os 
funcionários das tarefas repetitivas de operar sistemas de computador para 
contribuir com a empresa de uma forma mais inteligente e criativa. Além de 
atender a esta demanda, a EVA também pode ser utilizada em cenários onde 
dois ou mais sistemas precisam se comunicar e não há integração entre eles.  

www.021inovacao.com.br

Leif Mobility | Incubada

A empresa oferece soluções em mobilidade urbana utilizando geolocaliza-
ção e já está desenvolvendo aplicativos de roteiros turísticos, guia colabora-
tivo para ciclistas e guias de cidades.

bpulcheri@gmail.com

Thrust | Incubada

A Thrust é uma empresa brasileira especializada na prestação de serviços na 
área de “smart places”. Sua missão é fazer um mundo mais interligado, efi-
ciente e seguro. A partir deste conceito o foco é auxiliar clientes de todos os 
setores na detecção e resolução de problemas diversos através do desenvol-
vimento de soluções inovadoras, baseadas nas mais modernas tecnologias.

www.thrust.com.br

Quadrimind | Incubada

A Quadrimind desenvolve, além de sistemas corporativos convencionais, 
soluções para dispositivos móveis desde 2006. Os primeiros projetos fo-
ram desenvolvidos para Windows Mobile e eram voltados para o mercado 
de segurança corporativa. Atualmente, além dos jogos gratuitos disponíveis 
para iOS e Android, a empresa também desenvolve aplicativos voltados para 
clientes empresariais. Com mais de 40 aplicativos postados, a empresa já 
ultrapassou a marca de 5 milhões de downloads.

www.quadrimind.com

Help Saúde | Incubada

Utilizado por mais de 30 mil profissionais de saúde do Brasil, o HelpSaúde 
é uma solução especialmente desenvolvida para ampliar a quantidade e qua-
lidade de consultas médicas marcadas em um consultório, além de otimizar 
os principais processos da gestão interna, resultando em um grande salto na 
organização, produtividade e rentabilidade.

www.helpsaude.com



TUDO SE MOVE 51

Taquion Sistemas Móveis | Incubada

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

manoel.santos@msnconsulting.com.br

TLV Soluções em Informática | Incubada

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

paulo@pvinova.com

Digitok | Graduada

Especializada em soluções para mídias interativas. Desenvolve e integra no-
vas tecnologias (smartphones, tablets, internet, computação gráfica e visão 
computacional), criando softwares e hardwares inovadores e interativos.

www.digitok.com.br

Intelie | Graduada

Empresa com foco na otimização de operações de negócios fortemente su-
portados por TI, através de produtos de análise de informações de moni-
toração em tempo real e um produto de gestão de serviços de TI focado na 
colaboração entre os operadores.

www.intelie.com.br

i-Hunter | Graduada

Antiga Profit

Prestação de serviços de software na modalidade “saas”, aos seus clientes 
na área de recursos humanos, mais especificamente no processo de recruta-
mento e seleção de pessoas. A empresa opera em todo o território nacional.

www.i-hunter.net

Ideais | Graduada

B2W Digital

Desenvolvimento, integração, design e outsourcing de aplicações corporati-
vas, especializada em: arquiteturas orientadas a serviço, portais, e-commer-
ce, business intelligence, mobile, gerenciamento de processos de negócio e 
busca corporativa. Em 2013 a Ideais foi adquirida pela B2W Digital.

www.ideais.com.br

Weavers | Graduada

Oferece soluções de conectividade (internetworking).

www.weavers.com.br
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GetMade | Graduada

Marlin

Desenvolve soluções sob medida para web, com alto padrão de tecnologia e 
design. Atua em todo o ciclo de projetos digitais: ai, design, desenvolvimen-
to, infraestrutura e marketing digital. 

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

Fábrica Digital | Graduada

Desenvolvimento de softwares e serviços para a área de gestão de conteúdo 
para web. A empresa tem como missão 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

Programare | Graduada

Desenvolve os seguintes produtos: ERP para Distribuidora de Produtos 
Hospitalares (Medicamentos, Equipamentos, etc), e Automação do Depar-
tamento de Licitações. Além disso, presta serviços de desenvolvimento de 
software sob encomenda e linha de geradores automáticos de software.

www.programare.com.br

Lumis | Graduada

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 re-
des sociais.

www.lumis.com.br

Lumina Corporate Solutions | Graduada

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 | Graduada

A empresa possui uma plataforma para o desenvolvimento de aplicações 
para o mercado de soluções móveis. Também desenvolve soluções de mobi-
lidade para o mercado corporativo utilizando sua própria plataforma.

www.superwaba.com.br

PrimeUp | Graduada

Apoia empresas na gestão de seus ativos de TI oferecendo soluções para 
Ciclo de Vida de Aplicações, Portfólios e Garantia de Qualidade. Sua missão 
é tornar a TI transparente e efetiva, gerando valor para o negócio.

www.primeup.com.br
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K2 Sistemas | Graduada

Empresa de base tecnológica focada em desenvolvimento de software sob 
demanda e provedora de soluções de software para o mercado de explora-
ção e produção de petróleo.

www.k2sistemas.com.br

Rastre.me | Graduada

Desenvolve soluções de monitoramento de ativos valiosos e controle de 
processos, utilizando tecnologias de localização em tempo real tais como 
RFID ativo, sensores e telemetria, provendo inteligência de negócios que 
agregam valor ao desempenho de seus clientes.

www.rastre.me

Sieve | Graduada

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 fabrican-
tes a aumentar suas vendas e margens, com tecnologia de ponta e um time 
apaixonado pelo que faz.

www.sieve.com.br

Passo-a-Passo | Graduada

A empresa tem como foco a simulação em tempo real de equipamentos, siste-
mas e processos. Especializada no treinamento operacional a partir de técnicas 
de simulação no computador, desenvolve também ferramentas de treinamen-
to online e oferece soluções que englobam sistemas de gestão e certificação.

www.passo-a-passo.com

Smart Decision | Graduada

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

www.smartdecision.com.br

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Cipher | Graduada

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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ÁUDIO, VÍDEO E MÍDIA DIGITAL

6D Nova | Incubada

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.

www.6d.com.br

Ambos&& | Incubada

Misturando arte e tecnologia, a Ambos desenvolve instalações interativas 
para projetos culturais. A empresa, que trabalha com o Design de Experiên-
cia, também capacita alunos de Design nesta área.

www.ambos.art.br

Bitix  | Graduada

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 | Graduada

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

www.arteeletronica.com.br

Estúdio Criatura | Graduada

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

www.estudiocriatura.com.br

Marília Brandão | Graduada

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

Cinema Nosso | Graduada

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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AUTOMAÇÃO

Future House Automação e Segurança | Graduada

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

EDITORIAL

Publit Soluções Editorial | Graduada

Antiga Papel Virtual

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

www.publit.com.br

ENERGIA E PETRÓLEO

Ativa Tecnologia e Desenvolvimento | Graduada

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 | Graduada

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 | Graduada

Soluções de inteligência em energia.

Minds at Work | Graduada

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
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Gavea Sensors | Graduada

Lupatech

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

PRIMA-7S | Graduada

A empresa nasceu no laboratório de Fotomecânica da PUC-Rio, que é referên-
cia nacional em Integridade Estrutural e ensaios Hidrostáticos. Possui ferra-
mentas próprias, desenvolvidas para conferir maior agilidade e confiabilidade 
no tratamento dos dados obtidos nas atividades de inspeção e monitoramento.

www.prima7s.com

DESIGN

SócioDesign | Graduada

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

www.sociodesign.com.br

Bambutec | Graduada

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

EDUCAÇÃO

Affero Lab | Graduada

Antiga Milestone e Eduweb

A Affero Lab é a maior e mais completa empresa de educação corporativa do 
Brasil. Juntos pela paixão pelo aprender, estamos prontos para atuar de maneira 
única em soluções que melhorem a performance de empresas e indivíduos.

www.afferolab.com.br

MHW | Graduada

Xerox

Especializada no segmento de Web Based Training. A MHW é uma empresa 
do grupo Xerox.
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ID - Projetos Educacionais | Graduada

Consultoria em educação corporativa para as maiores organizações do país. 
Seus serviços incluem mapeamento de competências e conhecimentos 
críticos, desenho e implementação de trilhas de desenvolvimento, produção 
de programas de formação, cursos e materiais didáticos e capacitação de 
multiplicadores internos. 

www.idprojetoseducacionais.com.br

E-Create | Graduada

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

www.e-create.com.br

Vero Solutions | Graduada

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 e trainee e treinamento.

www.verosolutions.com.br 

MEIO AMBIENTE

Site Sustentável | Incubada

O Site Sustentável é a pioneira do seu setor e principal empresa do mercado 
a compensar emissão de gás carbônico de sites através do plantio de mudas 
nativas de Mata Atlântica em locais de reflorestamento. O diferencial da 
empresa é o Programa de Vantagens que, graças a parcerias estratégicas, 
consegue prover benefícios para nossos clientes além dos benefícios 
inerentes ao nosso produto.

www.sitesustentavel.com.br

Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental – IMM | Graduada

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 à formação de cultura socioambiental.

www.molequemateiro.com.br

Ambio | Graduada

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
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AMB & TECH Soluções Ambientais | Graduada

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

TELECOMUNICAÇÕES

Mobicare | Graduada

Empresa de 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 | Graduada

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 | Graduada

Movile

Em 2007, a ntime sofreu uma fusão com a Compera, formando uma única 
empresa, a Compera nTime. Em 2010, a Compera nTime decidiu mudar 
de nome e escolher aquele de uma pequena empresa de mobile marketing 
adquirida dois anos atrás: Movile. Atualmente a Movile é a mais completa 
empresa de serviços para celular da América Latina. 

www.movile.com

PV Inova | Graduada

A PV Inova é uma sociedade por cotas, constituída em 2005. Estabelecida 
no Rio de Janeiro, opera em todo o território nacional inovando o mercado 
de 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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JÓIAS E ACESSÓRIOS

Maré | Incubada

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.br

Espaço Rita Santos | Graduada

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 | Graduada

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. | Graduada

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 | Graduada

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

ENGENHARIA/ARQUITETURA

I-Dutto | Graduada

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

www.idutto.com
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ALTA Geotecnia Ambiental | Graduada

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, mineração, e desenvolvendo geotecnologias para 
prevenção de desastres naturais.

www.altageotecnia.com

TURISMO

Hardcore | Incubada

A Hardcore Sports é uma startup especializada em turismo de aventura. 
Oferece as melhores atividades de aventura na cidade do Rio de Janeiro 
e ultrapassa fronteiras para encontrar os melhores destinos de surf trip, 
bike trip, kite trip e snow trip para grupos, com todo suporte e estrutura 
necessária para quem quer aprender ou evoluir no esporte. As trips da 
HardCore Sports podem ser especializadas também para grupos femininos, 
como o projeto SoulDelas, que é mais que um pacote de viagem, é uma 
experiência do esporte para a vida.

www.hardcoresports.com.br
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EQUIPE
Amanda Hernandez

Aela Pozzo Di Borgo

Ananda Luiza Campana Silva

Andrés Rabellino

André Cabral

Alejandra Ruiz de Porras Franco

Alexandra Ancora da Luz de Souza 
Mendes 

Ana Gabriella Pinheiro de Andrade

Bernardo Borges Medina

Catia Araújo Jourdan 

Camila do Amarante Garritano  

Clarice Cabral Martuscello

Daniel Monteath de França

Davi Cerqueira Pereira de Lemos

Erin Shad

Fernanda Destefane de Araujo 
Cunha

Filipe Brito Yazeji

Gabriel Santos Bandeira de Mello

Gabriella Ribeiro de Castro

Gelbe Assis

Guilherme Moyna

Igor Bastos Trajan Lopes

Isabella Pereira Travassos

João Marcos Figueiredo Cavalcante 
Albuquerque

Julia Bloomfield Gama Zardo

Kaara Vasquez

Laila Rodrigues de Oliveira

Lara Cavalcanti Martins

Larissa dos Santos Frigotto 

Laura Nascimento Brito

Luciana Maurício Costa

Maria Isabela Miranda de Lima

Mariane Gropilo Mello de Araujo

Mariana Ribeiro Cosenza Marques 
Porto

Marina Barbosa de Mello Araujo

Matheus Dutra Rocha

Mauricio Gomes Lobo Nelson 
Ribeiro

Nathalia Bürger de Albuquerque

Nycole Niebus Fernandes de 
Oliveira

Otávio Levier Serra

Paola Gómez

Paula Araujo Pereira    

Paula do Couto Costa

Priscila Perillier O’Reilly de Araújo 
Castro         

Priscilla de Paula Ricci

Priscila Rossi Gomez Pereira

Regina Gonçalves Iack da Silva

Renata Mamede

Rodrigo Leite Rocha

Rodrigo Peixoto de Azevedo 
Copello

Rodrigo Ávila

Ruth Espinola Soriano de Mello

Tatiana Ferreira

Thulio Dias Gomes

Yingtao Xie

Yulli Dias Fernandes Marques 
Teixeira
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CONSULTORES E PROFESSORES
Ana Paula Santoro 

Andre Ferreira 
Ferreira dos Santos Consultoria

Audina Chaves 
Estratégia Consultoria

Bruno Maia 
14 Agência de Conteúdo 
Estratégico Ltda-ME.

Cássia Pflueger 
CAC de Melo Pfleuger ME

Celso Leonardo Barbosa 
Inovatop Treinamento 
e Desenvolvimento Profissional 
e Gerencial

Christian Nunes Aranha 
Matrix Treinamento e Informação 
EIRELI – ME

Daniel Orlean  
3L Ventures

Edoardo Sigaud Gonzales 
Sigaud Gonzales Advogados 
Associados Ltda.

Eduardo Costa 
Nest Boston do Brasil Ltda-ME

Eduardo Duprat

Fernanda Maia

Flávia Ennes
Jean Natividade

Leonardo Feijó Sampaio 
Multimeios Ideias Criativas

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

Luis Guedes 

Lygia Alessandra Magalhães 
Magacho

Maria de Fátima Ludovico 
de Almeida
Maria Isabel Monteiro Fausto 
Barreto

Maurício Guedes 
GPS Consultoria Ltda.

Patrícia Ítala Ferreira

Raphael Sachhi Zaremba
Regina Jardim
Renata Abreu 
Ricardo Ferreira de Mello  
Sandra Korman
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FICHA TÉCNICA

Coordenação: João Marcos Figueiredo Cavalcante Albuquerque e Paula Araujo Pereira

Revisão: Julia Zardo, Paula Araujo Pereira, Mariane Gropilo Mello de Araújo e Laila Rodrigues de Oliveira.

Produção: Paula Araujo Pereira

Design: Binky
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genesis@puc-rio.br

+55 21 3527-1371 
+55 21 3527-1805 (fax)

www.genesis.puc-rio.br

Instituto Gênesis
Incubadora de Empresas PUC-Rio

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


