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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 
2018, e está dividido de acordo com nossa organização institucional, com-
posta de três grandes áreas de atuação:

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

- Incubadora - apoio ao desenvolvimento de ideias, projetos e negó-
cios inovadores;

- Desenvolvimento Local - Ferramentas de empreendedorismo para 
o desenvolvimento local de ambientes de inovação.

Por meio das ações realizadas através destas três áreas, conseguimos 
trabalhar o empreendedorismo nos principais aspectos capazes de trans-
formar nossa realidade: da conscientização dos indivíduos, passando pela 
construção de valores e propósitos sólidos, até se transformarem em negó-
cios inovadores capazes de impactar positivamente a sociedade.
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MENSAGEM DO DIRETOR
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CRIAR E EVOLUIR

Um contexto de difi culdades e crise pode ser encarado em tom fa-
talista e apocalíptico ou como uma situação desafi adora, favorável para 
impulsionar novas possibilidades de crescimento e desenvolvimento. Com 
certeza, é nessa segunda perspectiva que o Instituto Gênesis encarou o 
ano de 2018.

Passando por um processo de amadurecimento, navegamos por am-
plos horizontes, que se desdobraram em outros cenários de oportunidades. 
Trilhamos caminhos por empreendimentos de base tecnológica e de impacto 
socioambiental. Ficamos atentos para utilização da plataforma blockchain e 
pela atuação das fi ntechs em um mercado em mudança contínua.

Nesse cenário caracterizado pelo fl uxo de contínuas mudanças, o 
primeiro passo para a inovação é se abrir para o que não conhecemos e 
não dominamos ainda; permitir o surgimento daquilo que é diferente e 
nos parece até mesmo estranho em um primeiro momento; e ter a cora-
gem de adentrar de cabeça na novidade, com um espírito aventureiro mas 
principalmente crítico, para que possamos conduzi-la, junto com nossos 
empreendedores, pelo caminho do bem-estar social.

A disposição para mudar é a condição básica para o sucesso em to-
dos os empreendimentos da vida. Mas só através de uma ação coletiva 
consciente, ética e sustentável, conseguimos realizar uma mudança para 
melhor. Estamos aqui para isso.

Vamos criar e evoluir juntos?

Um abraço,

João Gabriel Hargreaves
Diretor do Instituto Gênesis da PUC-Rio
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MELHOR INCUBADORA 
DO BRASIL
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O Instituto Gênesis da PUC-Rio foi eleito em 2018 como a 11ª melhor 
incubadora do mundo, segundo o ranking da UBI Global - instituição de 
pesquisa sueca - que reúne e avalia o desempenho de todas as incubado-
ras do mundo. Selecionado na categoria “World Top Business Incubator 

– Managed by University”, o Instituto concorreu com mais de 300 incuba-
doras e é o mais bem colocado dentre as instituições brasileiras, além de 
ter recebido o 4° lugar na América Latina.

Sediada em Estocolmo, na Suécia, a UBI Global é considerada referência 
mundial na análise de desempenho de incubadoras.  Formada por um time 
internacional de pesquisadores, a instituição classifi cou as incubadoras de 
acordo com os seguintes critérios:

- Postos de trabalho gerados pelas empresas incubadas e graduadas;

- Número de graduados e incubados;

- Taxa de sobrevivência das empresas;

- Faturamento das empresas incubadas e graduadas;

- Atração de investimento.

 É a quarta vez que o Instituto Gênesis é selecionado neste ranking. Em 2014, 
ganhou a nona posição mundial; e em 2015 e 2016, se manteve no 13ª lugar. 
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CULTURA EMPREENDEDORA
Cursos, ofi cinas 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 em-
preendedorismo e inovação. Queremos disseminar e fomentar o espírito 
empreendedor. E nossa primeira preocupação é com a consciência dos 
indivíduos. Ajudando na formação de seus valores, os novos negócios 
serão extensões de seus desejos e de suas visões de mundo. 

Promovemos uma diversidade de ações - palestras, ofi cinas, cursos, pro-
gramas, projetos patrocinados e eventos - que abordam desde aspectos 
comportamentais do empreendedor ao planejamento de negócios; da ge-
ração de ideias e oportunidades à gestão de carreiras e empreendimentos. 
Sempre com foco em inovação nos diferentes setores da economia.

+ Cursos de Extensão 

Os cursos de extensão são planejados para estreitar a relação do conhe-
cimento acadêmico com as demandas do mercado. Tais cursos são ofe-
recidos ao público através da Coordenação Central de Extensão (CCE) 
da PUC-Rio

Curso Música & Negócios

No ano de 2018, em parceria inédita com o Oi Futuro, o Insituto Gênesis 
realizou o Curso Música & Negócios gratuitamente ao público. Este cur-
so já foi realizado 10 vezes pelo Instituto Gênesis junto com a Coordena-
ção Central de Extensão (CCE), nas instalações da PUC-Rio e com 100% 
de adesão dos alunos. Na sua 11ª edição, o Curso recebeu 519 incrições 
para 40 vagas e foi realizado entre os dias 28 de agosto e 08 de novembro.

A programação incluiu temas como história da música, marketing e dis-
tribuição digital, economia da música brasileira, gestão de direito auto-
ral, processos criativos em música, além de workshops eletivos com foco 
em técnicas de mixagem e DJ, produção musical em estúdio, promoção 
de eventos e criação de vídeos musicais para redes sociais.

Atividades da Área

Programas de Formação 
Empreendedora
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de eventos e criação de vídeos musicais para redes sociais.

+ Cursos de Extensão 

Os cursos de extensão são planejados para estreitar a relação do conhe-
cimento acadêmico com as demandas do mercado. Tais cursos são ofe-
recidos ao público através da Coordenação Central de Extensão (CCE) 
da PUC-Rio

Curso Música & Negócios

No ano de 2018, em parceria inédita com o Oi Futuro, o Insituto Gênesis 
realizou o Curso Música & Negócios gratuitamente ao público. Este cur-
so já foi realizado 10 vezes pelo Instituto Gênesis junto com a Coordena-
ção Central de Extensão (CCE), nas instalações da PUC-Rio e com 100% 
de adesão dos alunos. Na sua 11ª edição, o Curso recebeu 519 incrições 
para 40 vagas e foi realizado entre os dias 28 de agosto e 08 de novembro.

A programação incluiu temas como história da música, marketing e dis-
tribuição digital, economia da música brasileira, gestão de direito auto-
ral, processos criativos em música, além de workshops eletivos com foco 
em técnicas de mixagem e DJ, produção musical em estúdio, promoção 
de eventos e criação de vídeos musicais para redes sociais.

ral, processos criativos em música, além de workshops eletivos com foco 
em técnicas de mixagem e DJ, produção musical em estúdio, promoção 
de eventos e criação de vídeos musicais para redes sociais.

Palestras, Workshops 
e Eventos

Cursos de Extensão 
e Pós-graduação
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+ Empresa Júnior

A Empresa Júnior PUC-Rio é uma consultoria formada por alunos que 
existe há 22 anos. Ao longo desse tempo vem transformando e adaptando 
sua estrutura organizacional às necessidades do mercado. Sua missão é 
preparar profi ssionais que impactem o ecossistema empresarial.

Hoje, apresenta um total de sete áreas de atuação, dentre essas: arquite-
tura, assessoria de imprensa, audiovisual, design, fi nanças, marketing e 
processos. Essa transformação diária é movida, sobretudo, pela inquie-
tude dos sócios, que carregam um sentimento de dono e de interdisci-
plinaridade. A motivação faz parte de sua essência: a vontade de ino-
var, fazer diferente e sempre se adequar ao contexto socioeconômico do 
mundo em que se insere. 

Cada nova oportunidade de projeto torna-se um desafi o para gerar im-
pacto positivo no ecossistema empresarial e no desenvolvimento de seus 
membros. 

Membros atuantes no ano: 46
Membros atuais: 31
Projetos vendidos no ano: 40
Projetos em andamento: 28

Percentual de projetos 
interdisciplinares: 14%
Preço médio dos projetos: 
R$5.996,54

Números e Resultados em 2018

+ Empresa Júnior

A Empresa Júnior PUC-Rio é uma consultoria formada por alunos que 
existe há 22 anos. Ao longo desse tempo vem transformando e adaptando 
sua estrutura organizacional às necessidades do mercado. Sua missão é 
preparar profi ssionais que impactem o ecossistema empresarial.

Hoje, apresenta um total de sete áreas de atuação, dentre essas: arquite-
tura, assessoria de imprensa, audiovisual, design, fi nanças, marketing e 
processos. Essa transformação diária é movida, sobretudo, pela inquie-
tude dos sócios, que carregam um sentimento de dono e de interdisci-
plinaridade. A motivação faz parte de sua essência: a vontade de ino-
var, fazer diferente e sempre se adequar ao contexto socioeconômico do 
mundo em que se insere. 
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• Pedala 

• Handy

• O Grito

• Outer

• Woopie Sports

• GrupoMed

• Nomad

Alguns Clientes de 2018:

Evolução do Faturamento da Empresa Júnior

2015

R$

R$ 100.000

R$ 200.000

R$ 300.000

R$ 400.000

R$ 500.000

R$ 600.000

2016 2017 2018
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+ Eventos e Parcerias 

O objetivo do evento é apresentar ao público interessado o Instituto 
Gênesis, sua fi losofi a de trabalho e como realizamos o desenvolvimento 
de empreendedores e empreendimentos. Em 2018, foram realizadas 3 
edições do Gênesis de Portas Abertas.

A maior plataforma de fi nanciamento coletivo do Brasil esteve presente 
no Instituto Gênesis este ano. Representantes da Benfeitoria seleciona-
ram 10 projetos para compartilhar as melhores dicas e estratégias sobre 
crowdfunding. Cada projeto teve uma consultoria personalizada para 
dar os primeiros passos de uma campanha de sucesso.

Gênesis de Portas Abertas

Mini Curso Benfeitor

Gênesis, sua fi losofi a de trabalho e como realizamos o desenvolvimento 
de empreendedores e empreendimentos. Em 2018, foram realizadas 3 
edições do Gênesis de Portas Abertas.
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O INOVE é um curso gratuito, com duração de 3 dias, que serve como 
uma introdução ao empreendedorismo. Toda edição aborda uma temática 
específi ca. Este ano realizmaos o Inove  HealthTech – empreendedorismo 
nos mercados da saúde e medicina – e o Inove TI – empreendedorismo no 
setor de tecnologia da informação. No primeiro dia se falou sobre Atitude e 
Comportamento Empreendedor. O segundo deu enfoque no Mercado e na 
Inovação destes setores. O terceiro dia foi sobre Planejamento de Negócios.

Inove Healthtech e Inove T.i.

O INOVE é um curso gratuito, com duração de 3 dias, que serve como 
uma introdução ao empreendedorismo. Toda edição aborda uma temática 
específi ca. Este ano realizmaos o Inove  HealthTech – empreendedorismo 
nos mercados da saúde e medicina – e o Inove TI – empreendedorismo no 
setor de tecnologia da informação. No primeiro dia se falou sobre Atitude e 
Comportamento Empreendedor. O segundo deu enfoque no Mercado e na 
Inovação destes setores. O terceiro dia foi sobre Planejamento de Negócios.
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+ Programas de Formação Empreendedora

Entre os dias 14 e 18 de maio de 2018, ocorreu o programa de cooperação 
entre ambientes de inovação e empreendedorismo do Brasil e da Colôm-
bia, através da parceria entre o Instituto Gênesis da PUC-Rio e ASCUN 
(Associação Colombiana de Universidades). Através de palestras, conversas 
e visitas, buscou-se a contextualização do ecossistema de inovação do Rio 
de Janeiro e do Brasil. A ideia deste workshop era estimular a capacitação 
de profi ssionais para criação de uma ambiência empreendedora, fomentar 
a geração de novos negócios criativos, sociais e tecnológicos na região com 
base na inovação, fornecer experiências do Instituto Gênesis da PUC-Rio 
e promover o conhecimento do ecossistema brasileiro. O workshop teve a 
participação de treze colombianos, desde coordenadores até vice-reitores 
das mais variadas áreas e universidades da Colômbia.

Cliente: REUNE – ASCUN

O programa da União Europeia tem duração de três anos e conta com 
16 universidades participantes, sendo a maioria da América Latina. O 
projeto busca articular teoria e práticas universitárias – a partir do tripé 
ensino-pesquisa-extensão – circunscritas à inovação social e ao empreen-
dedorismo social. O Instituto Gênesis integrou a coordenação do projeto 
até abril de 2018 em parceria com a Coordenação Central de Cooperação 
Internacional (CCCI) e o Departamento de Educação. 

Workshop ASCUN

Projeto Erasmus +

Cliente: União Europeia
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Proposta de um programa de cooperação entre os ambientes de inovação e 
empreendedorismo no Brasil e no Peru, por meio de uma associação entre o 
Instituto Gênesis da PUC-Rio e a Pontifícia Universidade Católica do Peru. 
O workshop foi dividido em duas fases presenciais, uma no Peru e outra no 
Brasil. Com esta divisão, os participantes puderam entrar em contato com 
ambos ecossistemas e analisar suas similaridades e diferenças para aplica-
rem novas práticas ou melhorarem práticas que já são bem-sucedidas em 
suas áreas. Os objetivos deste workshop foram: contextualização do ecos-
sistema de inovação do Rio de Janeiro com ofi cina no Instituto Gênesis 
e visitas a ambientes urbanos; formação de professores; troca de empresas 
para os mercados peruano e brasileiro; imersão na política pública brasileira. 

Cliente: Pontifícia Universidade Católica do Peru

Workshop PUC-Peru

Projeto para a geração de um processo que possa fortalecer as unidades 
dedicadas à pré-incubação, incubação, pós-incubação (aceleração), trans-
ferência de tecnologias interligadas em Instituições de Ensino Superior, 
instituições públicas e privadas que realizam processos de monitoramento 
e desenvolvimento empresarial e empreendedorismo na Colômbia. 

Cliente: REUNE - ASCUN

ASCUN CONSULTORIA
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Projeto para a geração de um processo que possa fortalecer as unidades 
dedicadas à pré-incubação, incubação, pós-incubação (aceleração), trans-
ferência de tecnologias interligadas em Instituições de Ensino Superior, 
instituições públicas e privadas que realizam processos de monitoramento 
e desenvolvimento empresarial e empreendedorismo na Colômbia. 

Cliente: REUNE - ASCUN
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- Grupos de visitantes: 5 grupos

- Total de visitantes: 46 pessoas

- Países visitantes: Estados Unidos, Peru, Colômbia,  Finlândia e Portugal

Colômbia

15 visitantes

Peru

4 visitantes

Estados Unidos 

20 visitantes

Portugal 

6 visitantes

Finlândia

1 visitante

+ Visitas internacionais recebidas 

Estados Unidos 

RELATÓRIO 201818
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- Grupos de visitantes: 2 instituições

- Total de visitantes: 61 pessoas

- Estados visitantes: Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul

Em 2018, o Instituto Gênesis atuou conjuntamente com o Land2Land com 
o objetivo de promover a internacionalização de empresas. O Land2land é 
uma plataforma que abrange sessões de matchmaking, mentoria, capacita-
ção e suporte para a internacionalização de empreendimentos inovadores 
que pretendem se instalar em ambientes 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 objetivo promover a internacionalização de em-
presas inovadoras brasileiras vinculadas a parques tecnológicos e incubado-
ras de empresas.

+ Visitas nacionais recebidas 

+ Internacionalização de empresas

CRIAR E EVOLUIR
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INCUBADORA
Processo oficial de Incubação: apoio e estímulo ao desenvolvimento de 
ideias, projetos e negócios inovadores.



CRIAR E EVOLUIR 21

A Incubadora funciona como interface na troca de conhecimento entre 
a Universidade e a sociedade gerando produtos inovadores que solucio-
nam demandas do mercado. Concentra todo o sistema de seleção, apoio 
e desenvolvimento de empreendimentos inovadores de diversos setores.  

Atua em dois momentos distintos: no desenvolvimento de ideias e na en-
trada e crescimento de startups atuantes no mercado. Assessorias e con-
sultorias, qualifi cações, mentorias, infraestrutura física e networking 
são as principais ferramentas utilizadas para o desenvolvimento dos ne-
gócios apoiados. 

É o programa que ajuda o empreendedor a tirar sua 
ideia do papel, através  de capacitação, apoio e consul-
torias. A ideia transforma-se em projeto, que ganha 
modelagem e plano de negócio. 

É destinada a incentivar o desenvolvimento da capa-
cidade empreendedora e a promover a maturidade de 
negócios estruturados, assim como a minimizar os 
riscos da entrada da empresa no mercado. 

TEM UM PROJETO?

TEM UM NEGÓCIO?

Germinadora | Modelagem de Negócio

Incubadora | Consolidação do Negócio

Germinados e Incubados
Resultados de setembro de 2017 a setembro de 2018

*Mais de 70% das startups brasileiras tem em média um faturamento anual 
inferior a R$50.000,00

No de empreendimentos 28

Faturamento total aproximado  R$ 7.863.326,00

Nº de postos de trabalho (incluindo sócios) 125

Tributos pagos aproximadamente  R$ 1.849.830,00

Faturamento médio anual das empresas *R$ 280.834,00
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Todas as startups que fazem parte do nosso portfólio recebem o apoio 
fundamental de nossos consultores, que atuam como mentores auxilian-
do nossos empreendedores nas tomadas de decisão. Temos certeza que 
ninguém faz nada sozinho! Por isso mesmo, temos orgulho do nosso 
time, que vibra com a gente e torce muito pelo sucesso de nossas empre-
sas. São eles:

Nossos consultores

Artur Kjá - Design Thinker

Utiliza os signos da cultura urbana contemporâ-
nea 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 Gráfi co e Arte Visual em seu 
estúdio, o HC1506. 

Fernanda Reis – Planejamento de Vida

Graduada em Psicologia e Mestre em Proprie-
dade Intelectual e Transferência de Tecnologia 
para Inovação na UFRJ. Atua como consultora 
de Gestão de Processos, Gestão de Mudança e 
Trajetórias Profi ssionais.

Felipe Niremberg – Planejamento e Estratégia

Felipe Nirenberg é médico e empresário. Em 
2008, Felipe fundou a Pro-Laudo, uma empresa 
de telerradiologia que fornece relatórios de radio-
logia remotos para centros de imagem e hospitais 
no Brasil e em outros países de língua portuguesa. 
Em 2015, Felipe liderou o processo de M & A com 
o principal concorrente da Pro-Laudo, Telelaudo.

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 equi-
pes de infraestrutura, melhoria de processos e 
ganho de competitividade e produtividade.
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Gabriel Vasconcellos - Marketing Estratégico

Cofundador e sócio-diretor da Carpa Consul-
toria; consultor nas áreas de estratégia, empre-
endedorismo, inovação, gestão de projetos e 
economia criativa; e educador com experiência 
em treinamentos corporativos.

João Ventura - Investimento e

Modelo de Negócio

Presidente da Gavea Angels e Fundador da Sling 
Capital, João Ventura é especialista em investimen-
to com mais de 12 anos de experiência na atividade. 
Atua como consultor de investimento/fi nanciamen-
to e na modelagem de negócios no Instituto Gênesis.

Leandro Jardim - Produtização

Consultor em produtização e gestão de opera-
ções. Professor convidado em MBAs da FGV, 
SOCIESC e FUCAPI. Sócio da Trilha da Ino-
vação. Escritor. Doutorando em Administração 
pela PUC-Rio. Especialista em engenharia de 
produção e comunicador.

Leo José – Gestão e Mercado

Graduação e Pós-graduação pela PUC-Rio em 
administração de empresas com ênfase em fi -
nanças corporativas. Professor substituto da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro nas 
áreas de empreendedorismo, gestão e inovação 

– em que também atua como consultor.

Marcelo Nascimento – Design e Branding

Designer especializado em Branding, design 
thinking e design de negócios. Tem ampla ex-
periência em plataformas estratégicas de marca, 
inovação corporativa e user experience (UX). É 
sócio fundador da Binky, onde atua como ges-
tor de Inovação.
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Nelson Dabul - Financeiro

Consultor e professor, com graduação em En-
genharia Civil pela UFRJ (1985) e mestrado 
em Administração de Empresas pela PUC-Rio 
(2012). Doutorando em Administração tam-
bém pela PUC-Rio. 

Pedro Telles e Beatriz Figueiredo

– Negócios Sociais

Pedro e Beatriz são formados em Economia na 
PUC-Rio, com Domínio Adicional em Empre-
endedorismo, e são co-fundadores do Compras 
do Bem, um marketplace focado em bens e ser-
viços de cunho socioambiental que foi selecio-
nado pelo Startup Rio 2016.

Nós8

Coletivo jurídico que dá assessoria gratuita 
para startups. Criado em 2015, o coletivo já 
atendeu 1078 empreendedores.

Marina Fernandes - Negócios Sociais

Administradora e Mestre em Administra-
ção (PUC-Rio). Docente da Universida-
de Santa Úrsula e professora visitante da 
ESPM e IAG (EAD). Foco de pesquisa em 
negócios sociais, planejamento e gestão 
participativa e responsável.
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Números da Incubadora

28 Empresas no nosso portfólio

26 26 consultores na nossa rede, incluindo equipe 
Gênesis, ajudando no dia a dia com as empresas

965 Horas de consultoria e prestação de serviços 
para nossas empresas

125 Empreendedores Gênesis

116 Eventos, cursos e palestras que movimentam 
nossa rede e nossa rotina!

850 Pessoas passaram pelos nossos eventos abertos 
ao público em geral

R$ 7,5m
Faturados por nossas empresas                          
(incubadas e germinadas)
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Neurolife

A Neurolife é resposnável pela criação de um setor de diag-
nóstico molecular para a implementação de testes diagnós-
ticos através da metodologia da PCR (Polimerase Chain 
Reaction) com o objetivo de identifi car os principais pató-
genos responsáveis pelas infecções do sistema nervoso cen-
tral (meningites, encefalites e meningoradiculomielites).

- www.neurolife.com.br

6D

Casa de inovação especializada no planejamento de cam-
panhas e no posicionamento de comunicação para marcas. 
Expertise nas áreas de branding, gráfi ca, digital e fi lmes.

- www.6d.com.br

Buena

Produtora carioca que, desde 2007, trabalha junto com as me-
lhores empresas e agências do Brasil. Está sempre buscando 
novos formatos, estilos e tecnologias para os seus conteúdos. 

- www.buenaestudios.tempsite.ws/

Campus

A CAMPUS é uma startup de criação de Games, digitais e 
analógicos, para fi ns corporativos ou autorais. 

EZops

Engenheiros e profi ssionais de software, com mais de 15 anos 
de experiência, que se uniram com objetivo de colocar as suas 
experiências técnicas a serviço de outras empresas na área de 
DevOps (automação de desenvolvimento e operação de TI).

- www.ezops.com.br/

GoBlock

Ajuda pessoas e empresas a se adaptarem ao mundo descen-
tralizado, desenvolvendo contratos inteligentes, carteiras, 
blockchains próprias e tokens.

- www.goblock.com.br

Portfólio de projetos e empresas em 2017 e 2018

A Neurolife é resposnável pela criação de um setor de diag-
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QR Capital

A QR Capital é uma solução completa de investimentos em 
criptoativos. Oferece para seus clientes a compra e venda, 
serviços próprios e terceirizados de gestão de carteiras, re-
latórios de pesquisa e treinamentos na área de criptoativos.

- www.qr.capital/

A QR Capital é uma solução completa de investimentos em 

Kuidamos

Plataforma digital para promover a integração da socie-
dade. Tem o intuito de resolver problemas de proteção e 
segurança de forma colaborativa e transparente.

- www.kuidamos.com

Maré Relógios

Uma marca que reaproveita e recicla materiais para a confec-
ção de seus relógios. Madeira, tinta orgânica, jeans e kimono 
são matérias-primas do estilo carioca.

-  www.marerelogios.com/

On Demand

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

Otimiza Sustentável

Desenvolve soluções sustentáveis para outras empresas. Tem 
expertise em efi ciência energética, gestão de águas, resíduos 
sólidos e áreas contaminadas.

- www.otimizasustentavel.com/

Placateria

Uma loja virtual especializada em placas de sinalização. São 
produtos voltados para os ambientes internos das empresas e 
personalizáveis dentro de formatos e materiais pré-defi nidos. 

- www.placateria.com/
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Velejando

A empresa dá suporte ao desenvolvimento de atletas e de 
futuros atletas em parceria com confederações, federa-
ções, clubes e universidades.

- www.facebook.com/velejandoporummundomelhor

Workay

Faz a intermediação de serviços de reparos e reformas. Co-
necta a demanda de um cliente a um profi ssional capacita-
do e qualifi cado para atendê-lo.

- https://workay.com.br/

Abacomm

Um estúdio de inovação e transformação digital que ajuda 
empreendedores, startups e corporações. Cria e opera so-
luções digitais que envolvem aplicativos, cloud e transfor-
mação de processos.

- abacomm.com.br/

Quadrimind

Desenvolve soluções para dispositivos móveis desde 2006. 
Com a expansão do uso de smartphones, a empresa se espe-
cializou no desenvolvimento de aplicativos para o usuário fi nal.

- www.quadrimind.com/

Rosebud

A Rosebud é um clube de assinatura para amantes do cinema 
que tem o objetivo de reavivar o valor sentimental entre o ciné-
fi lo e a mídia física, fomentar novos colecionadores, propagar a 
cultura, formar novos públicos e novos olhares sobre o univer-
so cinematográfi co.

-  www.rosebud.club/

Investtools

Uma empresa com foco em soluções de tecnologia para o 
mercado fi nanceiro, com produtos voltados para gestoras, 
corretoras, distribuidoras, agentes autônomos, pessoas físi-
cas e researches.

- www.investtools.com.br/
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+Incubação em parceria com a Samsung

+Incubação em parceria com o OITO

O Guimo é um brinquedo inteligente modular criado para 
ensinar – brincando – programação para as crianças. Com o 
aplicativo em um tablet ou smartphone, é possível programar, 
se divertir e interagir com o brinquedo.

A Gamer Trials é uma empresa que ajuda os desenvolvedores 
de jogos a transformarem seus games em negócios, mitigando 
a chance de fracasso através de soluções inteligentes e práticas.

Guimo

Gamer Trials

Stremio

Stremio é um hub de agregação de conteúdos em vídeo. Filmes, 
séries, canais web ou de televisão, a Stremio indica os locais onde 
você pode encontrar os vídeo que deseja assistir.

- www.stremio.com

Oferece o monitoramento do fl uxo de pessoas através de 
wi-fi  tracking.

Everywhere Analytics

Wyse

Desenvolvedora de campanhas de marketing digital cujo 
diferencial está no uso de data analytics para o planejamen-
to de investimento e a tomada de decisão.

- www.wyse.com.br

29

Oferece o monitoramento do fl uxo de pessoas através de 

A Top2You é uma aceleradora de pessoas que viabiliza con-
versas individuais e personalizadas com expoentes de mer-
cado focada totalmente nas questões dos seus clientes.

https://top2you.net/#/

Top2You
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Desenvolvimento de plataformas digitais personalizadas 
para o mercado de proteção, utilizando tecnologias Mobile 
e IoT. Tem em seu portfólio desde plataformas de 190 digi-
tal à wearables para monitoramento de idosos, pets ou bikes.

www.nearbee.com.br

Nearbee

Empresa de aluguel de carregadores portáteis. Com termi-
nais localizados em diversos pontos da cidade, os clientes 
conseguem retirar uma bateria portátil sempre que precisa-
rem e depois devolverem em qualquer outro terminal da rede.

https://www.energy2go.com.br/

Energy2Go

Atua na área de gestão e ensino esportivo. Desenvolvimento 
de um sistema via web e app que integra administrativo, fi -
nanceiro, metodologia de ensino e avaliação de alunos/atletas.

https://genesis.training/

Genesis Training

Atua na área de gestão e ensino esportivo. Desenvolvimento 
de um sistema via web e app que integra administrativo, fi -
nanceiro, metodologia de ensino e avaliação de alunos/atletas.

Genesis Training
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+Projetos Especiais

Programa de Promoção da Economia Criativa – Samsung, Anpro-
tec e CCEI (Centro de Economia Criativa e Inovação em Daegu)

Em 2018, o Instituto Gênesis foi eleito pela segunda vez a incubadora ca-
rioca ofi cial do programa, que tem o objetivo de identifi car, selecionar e 
oferecer suporte a empreendimentos inovadores em áreas de interesse da 
multinacional sul-coreana.

Ao longo dos anos, o Instituto Gênesis estabeleceu uma sólida parceria com 
grandes empresas, que viram no trabalho do Instituto, e principalmente 
da Incubadora, uma forma interessante de relacionar-se com as startups e 
buscar inovação. Abaixo, apresentamos os projetos que foram tocados em 
parcerias com algumas dessas grandes empresas:

Relacionamento com grandes empresas
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Oito

O Oito é um hub de empreendedorismo e inovação que foi lançado no 
fi nal de 2017 e começou a atuar ofi cialmente no primeiro trimestre de 2018 
no Rio de Janeiro. A iniciativa, lançada pela Oi, se posiciona estrategica-
mente junto ao mundo da inovação, incubando 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 foi coordenado pelo Instituto Gênesis, que atuou também 
na seleção dos empreendedores vencedores.
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Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação  - NAGI 

Trabalhar apoiando a inovação está no DNA do Instituto Gênesis. Um 
dos projetos que aconteceram em 2017/2018 foi o NAGI, cujo objetivo é 
desenvolver o processo de gestão da inovação em pequenas, médias e gran-
des empresas através da construção de um plano de gestão da inovação 
que contribuiu para o desenvolvimento e crescimento dessas empresas 
no mercado. Contemplou assessoria às empresas para que, através de um 
diagnóstico de seu potencial de inovação, se faça uma capacitação dessas 
organizações em Gestão da Inovação para que as empresas tenham uma 
primeira experiência de Inovação em seus produtos, serviços ou processos.

Em 2018 foram realizados 4 novos Ciclos do Programa NAGI, em parceria 
com o CCE da PUC-Rio. Ao total foram 82 inscritos nas turmas realiza-
das no Campus do Centro do Rio, Barra e Caxias, sendo elaborados 34 no-
vos Planos de Gestão da Inovação. Este programa se encerrou em agosto 
deste ano tendo atendido ao todo 154 empresas, contribuído na elaboração 
de 106 Planos de Gestão da Inovação.

Financiador: Financiadora de Estudos e Pesquisas – FINEP
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Diversos estudos demonstram que cada vez mais o cliente quer consumir 
produtos de empresas boas para o mundo – empresas que visam um impacto 
socioambiental positivo. O jovem de hoje está mais crítico em relação ao 
ato de consumir, ao poder que tem a compra, e está cobrando do mercado a 
posição dessas empresas.

Em 2018, colocamos em prática essa demanda. Seguindo a nossa fi losofi a de 
estimular a inovação e o empreendedorismo social, decidimos investir no 
desenvolvimento de um negócio socioambiental através de um programa de 
germinação gratuita, chamado Germinação de Impacto.

Em janeiro, lançamos um edital para selecionar um negócio social com gran-
de potencial de crescimento. E, em abril, a startup Workay iniciou sua Ger-
minação gratuita conosco. A Workay é uma startup de intermediação de 
serviços especializada em pequenas e médias reformas, com foco no empo-
deramento feminino das profi ssionais deste setor. A Workay foi germinada 
de abril a outubro de 2018, e obteve crescimento de 18% ao mês.

Germinação de Impacto

Diversos estudos demonstram que cada vez mais o cliente quer consumir 
produtos de empresas boas para o mundo – empresas que visam um impacto 
socioambiental positivo. O jovem de hoje está mais crítico em relação ao 

Germinação de Impacto
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Realizamos diversos cursos, workshops e consultorias para a capacitação 
do empreendedor e desenvolvimento do empreendimento. Trabalhamos o 
comportamento empreendedor e as habilidades necessárias ao bom desem-
penho no mercado com cursos de MVP, Produtização, Finanças para em-
preendedores, técnicas de pitch, marketing digital e muitos outros.

Desenvolvimento e capacitação do empreendedor

Realizamos diversos cursos, workshops e consultorias para a capacitação 
do empreendedor e desenvolvimento do empreendimento. Trabalhamos o 
comportamento empreendedor e as habilidades necessárias ao bom desem-
penho no mercado com cursos de MVP, Produtização, Finanças para em-
preendedores, técnicas de pitch, marketing digital e muitos outros.

Desenvolvimento e capacitação do empreendedor

Sunset

Um dos maiores ativos de uma incubadora é a convivência, em um mesmo 
ambiente, de diversos atores do sistema de inovação: empreendedores, con-
sultores, professores, empresários, investidores, entre outros. Mas se engana 
quem acredita na interação automática entre eles, só por compartilharem o 
mesmo espaço. O Instituto Gênesis realiza um evento bimestral exatamen-
te para cumprir este objetivo, chamado Sunset. Afi nal, é da integração entre 
eles que surgem novas oportunidades para negócios e parcerias. 

O Sunset é dividido em dois momentos. O primeiro é um bate papo infor-
mal, no nosso auditório, com grandes nomes do mercado brasileiro. O se-
gundo momento é na nossa varanda, onde os participantes podem interagir 
entre si e com as surpresas que preparamos para o evento.

Palestrantes presentes no Sunset em 2018

Daniel Orlean – Vice-presidente de Marketing do Flamengo

João Ventura – Presidente da Gávea Angels

Eduardo Ferreira – Gerente de Tecnologia da OLX

Higo Lopes – Gerente de Marketing da Granado

Francisco Ferreira – Sócio Fundador da Aff ero Lab

Fabio Lewin – Sócio Fundador da Coco Legal

Ação de Integração

Daniel Orlean durante palestra no Sunset
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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 empreendedorismo, 
desde a formação do empreendedor, passando pela criação de um ambien-
te de estímulo a criatividade e inovação, até a aplicação dessas ferramentas 
de empreendedorismo na sociedade. Visamos o desenvolvimento susten-
tável das regiões e o bem-estar das pessoas envolvidas no nosso projeto. 

A área de Desenvolvimento Local tem como foco implementar, executar e 
avaliar projetos para comunidades, bairros e cidades estimulando o desen-
volvimento socioambiental e econômico, com base, principalmente, nas 
potencialidades já encontradas nessas microrregiões.
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+ Projetos executados em 2018

Objetivo: O Programa AGIR, iniciativa da Fundação Vale, em parceria 
com o Instituto Gênesis da PUC-Rio executou o projeto AGIR Ouro Preto 
e Mariana visando fomentar o empreendedorismo e capacitar os empreen-
dedores sociais nos referidos municípios. Para tanto, visou compreender o 
território sob a ótica do empreendedorismo, identifi cando o potencial e o 
perfi l empreendedor das regiões. Com base nesses resultados, foi 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, 
permitiu a troca de experiências e a geração de conhecimento. Dessa forma, 
estimulamos o melhor desempenho desses negócios de base social, permi-
tindo seu crescimento.

Regiões Apoiadas: Ouro Preto (MG) Mariana (MG)

Impactos alcançados em 2018: o Projeto AGIR Ouro Preto e Maria-
na incubou nove empreendimentos, sendo cinco em Ouro Preto e quatro 
em Mariana, nos setores de coleta seletiva, artesanato, comércio, serviços, 
cultura, confecção de roupas e acessórios e agricultura familiar orgânica. 
A equipe de desenvolvimento local fi nalizou esta ação em abril de 2018, 
obtendo êxito no alcance das metas e efetuando as prestações de contas 
técnicas e fi nanceiras.

Cliente: Fundação Vale

Projeto Agir Ouro Preto e Mariana, iniciativa da Fundação Vale
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Colhemos o fruto, literalmente. Ao longo deste ano, realizamos cinco Feiras 
de Alimentos Agroecológicos, abertas ao público, com os agricultores da 
Caminhos do Campo. Esta empresa foi incubada do Instituto Gênesis no 
Programa AGIR Costa Verde, projeto em parceria com a Fundação Vale, 
que terminou em 2018. Além de ajudarmos empreendimentos em Itaguaí 

– onde fi ca a Caminhos do Campo –, fi zemos outros trabalhos com empreen-
dedores locais de Mariana, Ouro Preto, São Luís e Parauapebas .

Feirinha Agroecológica

Colhemos o fruto, literalmente. Ao longo deste ano, realizamos cinco Feiras 
de Alimentos Agroecológicos, abertas ao público, com os agricultores da 
Caminhos do Campo. Esta empresa foi incubada do Instituto Gênesis no 
Programa AGIR Costa Verde, projeto em parceria com a Fundação Vale, 
que terminou em 2018. Além de ajudarmos empreendimentos em Itaguaí 
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APOIO E GESTÃO
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+ UNIDADES DE APOIO E GESTÃO DO INSTITUTO GÊNESIS

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 promover me-
lhoria expressiva nos resultados das incubadoras brasileiras.

Em 2018, criamos um site específi co para o Instituto Gênesis em inglês 
e espanhol. O site contempla informações básicas do nosso Instituto, 
para que falantes dessas línguas possam interagir conosco na rede digital.

Redes Sociais

Site em inglês e espanhol

Mais de 10 mil seguidores 
no Facebook 

+ de 12 mil usuários

+ de 45 mil pageviews

+ de 1,4 mil seguidores

+ de 5 mil inscritos
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Em 2018, criamos um site específi co para o Instituto Gênesis em inglês 
e espanhol. O site contempla informações básicas do nosso Instituto, 
para que falantes dessas línguas possam interagir conosco na rede digital.

+ de 5 mil inscritos
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Em agosto, iniciamos a publicação mensal de artigos, intitulada Startocs, com 
dicas sobre competências comportamentais ligadas às culturas do empreende-
dorismo e da inovação. Resumindo, Startocs é o nosso conselho de amigo.

STARTOCS

Em parceria com a empresa incubada Buena Estudios, produzimos um ví-
deo de 3 minutos sobre o Instituto Gênesis e seu papel central na dissemi-
nação e desenvolvimento do empreendedorismo no ecossistema de inovação 
da PUC-Rio. Já deu uma olhada?

Novo Vídeo do Instituto Gênesis

Para assistir ao video, acesse - www.youtube.com/genesispucrj
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Aparições na Mídia em 2018

Matéria sobre o curso INOVE TI no caderno Boa Chance, do jornal O Globo

Matéria sobre o OITO no site da Globo.com

Entrevista concedida pelo diretor João Gabriel Hargreaves ao jornal Estado de São Paulo
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Entrevista concedida pelo diretor João Gabriel Hargreaves ao jornal Estado de São Paulo
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A Empresa Júnior, em 2018, expandiu a sua área de atuação. Ela agora está 
oferecendo serviços na parte de arquitetura, fazendo design de interiores, 
fachadas, estudos ergonômicos e outros trabalhos.

Para divulgarem o projeto e mostrarem que também são autoridade no as-
sunto, a Empresa Junior reformou a sua sala no Instituto Gênesis. Os futu-
ros clientes terão um espaço rústico e confortável dedicado somente às reu-
niões. E os novos estudantes que fi zerem parte desse time terão um espaço 
profi ssional para trabalhar.

+ Infraestrutura

Nova Sala da Empresa Júnior

Não é novidade que um ambiente bem arejado e cheio de verde estimula o 
bem estar e a criatividade. Em 2018, demos uma investida na nossa varanda, 
plantando novas mudas, comprando novas mesas e luminárias. A varanda é 
um espaço importante do nosso Instituto, tanto para a realização de even-
tos como para reuniões e trabalhos ao ar livre.

Varanda e Jardim
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Anprotec - Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendi-
mentos Inovadores - 

InfoDev - Banco Mundial 

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

RIDI - Rede de Incubadoras de Desenvolvimento Inclusivo 

Riosoft

UBI Global

Rede Global de Empreendedorismo

+ Participação em Redes e Associações

Rede Global de Empreendedorismo
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EMPRESAS
GRADUADAS

–DUTTI OAssinatura Principal

Assinaturas Secundárias

Os empreendimentos graduados são empresas que concluíram com êxito o 
processo de incubação do Instituto Gênesis.
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Decision

S O L U Ç Õ E S E D I T O R I A I S
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EMPRESAS GRADUADAS

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Abacomm

A Abacomm é um 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.

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 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

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
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Superar Consultoria

Especializada em gestão emocional, oferece palestras, treinamentos e ati-
vidades ao ar livre para o aumento da performance.Com uma equipe mul-
tidisciplinar se destacando não apenas pela atuação corporativa, mas pela 
capacitação de atletas de alto rendimento.

www.superar.esp.br

LOGÍSTICA E GEOPROCESSAMENTO

Zap Logística

Soluções inovadoras em logística com tecnologia da informação. Seu prin-
cipal produto, o ZAP Frete, estima custos de frete no transporte rodovi-
ário 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 empre-
sa holandesa CarrierWeb em 2005. 

Neogeo Engenharia

Atua como desenvolvedora de softwares de automação de projetos. Lan-
çou 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

Cortex Intelligence

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

www.cortex-intelligence.com
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Decision Support

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

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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 rastrea-
mento veicular.

Quadrimind

A Quadrimind desenvolve, além de sistemas corporativos convencionais, 
soluções para dispositivos móveis desde 2006. 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 cinco milhões de downloads.

www.quadrimind.com.br

Digitok

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
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Intelie

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

www.intelie.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 recruta-
mento e seleção de pessoas. A empresa opera em todo o território nacional.

www.i-hunter.net

Ideais | Empresa B2W Digital

Desenvolvimento, integração, design e outsourcing de aplicações corpora-
tivas, especializada em: arquiteturas orientadas a serviço, portais, e-com-
merce, business intelligence, mobile, gerenciamento de processos de negó-
cio e busca corporativa. Em 2013 a Ideais foi adquirida pela B2W Digital.

www.ideais.com.br

Weavers

Oferece soluções de conectividade (internetworking).

www.weavers.com.br

GetMade | Empresa Marlin

Desenvolve soluções sob medida para web, com alto padrão de tecnologia  
e design. Atua em todo o ciclo de projetos digitais: AI, design, desenvol-
vimento, 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 conteú-
do 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
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Programare

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

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 softwa-
re 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 mo-
bilidade para o mercado corporativo utilizando sua própria plataforma.

www.superwaba.com.br

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

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
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Rastre.me

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 | 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 fabri-
cantes a aumentar suas vendas e margens, com tecnologia de ponta e um 
time apaixonado pelo que faz.

www.sieve.com.br

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

Smart Decision

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

Multinacional brasileira especializada em segurança da informação, com 
diversos escritórios na américa latina, Estados Unidos e Europa. A empre-
sa 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

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 convergen-
tes 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 

Especializada na criação de projetos educacionais e institucionais, a em-
presa desenvolve produtos para diversas mídias, como: jogos digitais edu-
cativos, 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

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 lu-
gares 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 

Elabora soluções personalizadas em automação e segurança, criando am-
bientes inteligentes. Os serviços customizados atendem às necessidades 
específicas dos clientes, trazendo conforto, praticidade, segurança e eco-
nomia aos usuários.  

www.futurehouse.com.br

EDITORIAL

Publit Soluções Editoriais | Antiga Papel Virtual

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

www.publit.com.br

ENERGIA E PETRÓLEO

Ativa Tecnologia e Desenvolvimento

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

www.ativatec.com.br

Pipeway 

Desenvolve equipamentos de tecnologia e presta serviços na área de ins-
peção 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 
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Minds at Work 

Empresa de forte base tecnológica especializada em desenvolvimento  
de sistemas de missão crítica, que são aqueles cuja falha, ou atraso no tem-
po 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 óp-
tica. Em 2008 a empresa foi vendida para a Lupatech.

PRIMA-7S

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

www.prima7s.com

DESIGN

SócioDesign 

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 | 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

6d

Casa de inovação que acredita no poder das ideias simples para gerar gran-
des histórias e experiências únicas. Capaz de planejar campanhas e posi-
cionamento de comunicação para marcas, conta ainda com expertise nas 
áreas de branding, gráfica, digital e filmes. 
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EDUCAÇÃO

Affero Lab | Antiga empresa Milestone e Eduweb 

A Affero Lab é a maior e mais completa empresa de educação corporativa 
do Brasil. Juntos pela paixão pelo aprender, estão prontos para atuar 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 em-
presa do grupo Xerox.

ID — Projetos Educacionais 

Consultoria em educação corporativa para as maiores organizações do 
país. Seus serviços incluem mapeamento de competências e conhecimen-
tos críticos, desenho e implementação de trilhas de desenvolvimento, pro-
dução de programas de formação, cursos e materiais didáticos e capacita-
ção 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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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 desen-
volvendo 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 maté-
rias-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 

Empresa de desenvolvimento de soluções Wi-Fi Carrier Class para o se-
tor de telecomunicações para offloading de suas redes 3G/4G e de apli-
cativos móveis white-label com foco em autoatendimento e venda bus-
cando ajudar grandes empresas a criar um novo canal de relacionamento 
com seus clientes. 

www.mobicare.com.br
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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 sofreu uma fusão com a Compera, formando uma úni-
ca 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 

A PV Inova é uma sociedade por cotas, constituída em 2005. Estabelecida 
no Rio de Janeiro, opera em todo o território nacional inovando o mer-
cado 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

JOIAS E ACESSÓRIOS

Espaço Rita Santos 

Escola de joalheria que tem como objetivo ensinar a arte da joalheria au-
toral, transmitindo os conhecimentos para que o aluno possa criar, desen-
volver 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
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Etc.

Empresa de acessórios exclusivos que possui uma linha especial para ca-
samento. 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

ENGENHARIA/ARQUITETURA

I-Dutto 

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

www.idutto.com

ALTA Geotecnia Ambiental

Spin-off do Núcleo de Geotecnia Ambiental da PUC-Rio, a ALTA já al-
cançou todo o Brasil realizando projetos e consultorias em infraestrutura, 
aterros de resíduos, mineração, e desenvolvendo geotecnologias para pre-
venção de desastres naturais.

www.altageotecnia.com
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