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Em 2017, o Instituto Gênesis completou 20 anos. O primeiro Relatório Anual de Atividades foi lançado em 1997. De lá para cá ocorreram
muitas mudanças, mas nossa essência permaneceu a mesma. O Relatório
que você começa a ler tem o intuito de apresentar - através dos resultados
alcançados, dos projetos executados ao longo do ano, das parcerias fechadas e dos empreendedores e empreendimentos desenvolvidos - o que é o
Instituto Gênesis, nossa razão de ser.
Os números mudam, os empreendimentos se transformam, os projetos vêm e vão, mas quando mantemos nosso propósito, a semente que
plantamos em todos eles só tende a disseminar, crescer e se tornar cada
vez mais forte. Nosso propósito sempre foi o mesmo: o desenvolvimento
humano. Afinal, são as relações humanas que constroem e estruturam o
meio social no qual vivemos.
Com o foco no desenvolvimento humano, conseguimos sustentar os
três pilares que guiam nossas ações: econômico, social e ambiental. Através
da conscientização de todos os agentes sociais que cruzam o caminho do
Gênesis, por meio do trabalho intensivo na construção de um novo mindset
empreendedor, unindo inovação e responsabilidade socioambiental, realizamos nosso propósito. Este relatório busca mostrar a concretização de todas
estas ideias aqui expostas, a materialização de nossa razão de ser.
Organizado de acordo com as atividades relacionadas a cada área
de atuação do Gênesis – Cultura Empreendedora, Apoio às Empresas,
Desenvolvimento Local e Unidades de Apoio e Gestão – você também
encontrará no relatório a seção “Ações que Transformam”, onde damos
ênfase de maneira informal a alguns dos destaques de 2017.

CONE XÕE S QUE TR ANSFOR M A M
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MENSAGEM DO DIRETOR
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Um dos primeiros ensinamentos que assimilamos ao lidar com o
empreendedorismo é o de que devemos ser os protagonistas de nossas próprias vidas. Empreender não é só abrir seu próprio negócio, mas assumir
uma postura afirmativa perante a vida. É ganhar mais controle sobre suas
ações, planejar o futuro, pensar por conta própria e agir com autonomia.
Um segundo ensinamento, que aprendemos na convivência cotidiana, mas que no empreendedorismo vem à tona diariamente, é o de que
sozinhos não construímos nada. É preciso se unir para criar: fechar parcerias. É fundamental articular, conectar e se integrar para fazer da criação
algo relevante, sólido e com propósito.
Estas foram as duas ideias que guiaram o Instituto Gênesis em 2017.
Para enfrentar a crise é preciso assumir uma conduta mais ativa, sair da
zona de conforto, com planejamento e liberdade de pensamento, sem a
qual aceitamos a realidade como um fato dado, e não como um processo
sempre em construção por nós. Que fique bem claro: o poder para mudar
a realidade passa por nossas mãos, daí a importância de se unir e fazer parceiros durante nossas jornadas. Só conseguimos transformar a realidade
quando estamos em conexão. E aí, vamos nos unir?
Uma boa leitura,
João Gabriel Hargreaves Ribeiro
Diretor do Instituto Gênesis da PUC-Rio

CONE XÕE S QUE TR ANSFOR M A M
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CULTUR A EMPREENDEDOR A
Cursos, oficinas e palestras destinadas a estimular, desenvolver
e multiplicar 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 cultura
empreendedora e o fomento ao espírito empreendedor para formação de
cidadãos empreendedores e geração de novos negócios. Promove uma diversidade de ações - palestras, oficinas, cursos, programas, projetos patrocinados e eventos - que abordam desde aspectos comportamentais do
empreendedor ao planejamento de negócios, da geração de ideias e oportunidades à gestão de carreiras e empreendimentos, sempre com foco em
inovação nos diferentes setores da economia.
CURSOS DE EXTENSÃO
Os cursos de extensão, promovidos pelo Instituto Gênesis, visam a disseminação do empreendedorismo a partir da identificação de demandas setoriais, estreitando a relação do conhecimento acadêmico com as oportunidades de setores do mercado. Com um corpo docente formado por mestres
e doutores da PUC-Rio e por executivos do mercado, os cursos têm carga
horária média de 45 horas. Em 2017, oferecemos o curso de extensão Brand
Publishers: Conteúdo Estratégico para Marcas, que contou com a participação de 37 alunos. Também foi realizada a 10ª edição do curso Música e
Negócios, em parceria com o Lab71, com a participação de 30 alunos.

Alunos da 10ª edição do curso Música e Negócios
CONE XÕE S QUE TR ANSFOR M A M
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EMPRESA JÚNIOR
Com 22 anos de história, a Empresa Júnior PUC-Rio é uma consultoria formada por estudantes de diferentes cursos da Universidade que já
impactou diversos alunos e empresas do mercado. Buscando o desenvolvimento pessoal e profi ssional de seus membros e com o objetivo de
fomentar o empreendedorismo no Rio de Janeiro, os sócios se dispõem
a encontrar formas de deixar as empresas melhores do que quando as
encontraram. Ao longo deste ano, promovemos a inovação em cada um
de nossos projetos através da experiência empreendedora, visando obter
os melhores resultados entre as empresas juniores do Rio de Janeiro e
criando diversos novos serviços para nossos clientes. Junto ao Instituto
Gênesis, a Empresa Júnior PUC-Rio busca contribuir para o ecossistema
inovador e empreendedor da PUC-Rio e de todos seus stakeholders.

Números e Resultados em 2017
Membros atuantes no ano: 65
Membros atuais: 40
Projetos vendidos no ano: 65
Projetos em andamento: 45
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Percentual de projetos

interdisciplinares: 50%
Preço médio dos projetos:

R$4.800,00

Alguns Clientes de 2017:
Nike

Animasom

Reserva

JCom

TETO

SuperMed

L’entrecôte de Paris

Grupo Trigo

Koni

Novís

Eclectic

Simões Tradução, Interpretação
e Idiomas

Tiger Retank
AIESEC

Evolução do Faturamento da Empresa Júnior
R$ 500.000
R$ 450.000
R$ 400.000
R$ 350.000
R$ 300.000
R$ 250.000
R$ 200.000
R$ 150.000
R$ 100.000
R$ 50.000
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

*Projeção estimada até dezembro de 2017.
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AÇÕES QUE
TRANSFORMAM
Curso de Especialização em Educação Empreendedora

No mês de julho, o Instituto Gênesis organizou, na PUC-Rio, o evento de
encerramento do curso de especialização em educação empreendedora,
que capacitou 155 profissionais do Sistema S, de Institutos Federais e gestores das secretarias estaduais de educação nos 27 estados brasileiros. Foi a
primeira turma de pós-graduação formada em Educação Empreendedora
no Brasil, o que mostra a força e importância crescente da inovação na
educação e no país.

Julia Zardo ao abrir o evento de conclusão do curso

Professores e alunos durante a apresentação de seus trabalhos de conclusão do curso
12
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EVENTOS E PARCERIAS
Gênesis de Portas Abertas
O objetivo do evento é apresentar o Instituto Gênesis e suas empresas
incubadas e germinadas, além de possibilitar que os participantes visitem
os escritórios das empresas e as instalações do Instituto Gênesis. Em 2017,
foram realizadas 7 edições do Gênesis de Portas Abertas que contaram
com um total de 89 participantes.
INOVE Carreiras e Negócios
O Inove é um curso gratuito oferecido pelo Gênesis, com patrocínio do
SEBRAE, cujo intuito é o de introduzir conceitos e métodos para empreendedores iniciantes ou pessoas com vontade de empreender. Todo Inove
tem uma temática. Este ano foram realizados dois cursos Inove, um para o
público sênior e outro para empreendedores do segmento de TI.
O Inove Sênior contou com a presença de 60 participantes, sendo 70%
deles acima dos 50 anos de idade. Já o Inove para TI contou com a participação de 22 alunos interessados na temática.
Cliente: SEBRAE
PROJETOS EXECUTADOS EM 2017
Workshop de Empreendedorismo Digital
O workshop realizado no Instituto Gênesis, entre os dias 07 e 12 de julho,
buscou aprofundar com jovens da Universidade de Cuenca temas do empreendedorismo digital e fazê-los conhecer, através de dinâmicas, o ambiente
empreendedor brasileiro.
Cliente: Universidade de Cuenca — Guayaquil, Equador

Da direita para esquerda – Marcelo Nascimento (sócio da agênca Binky), Julia
Zardo (gerente de cultura empreendedora) e Jorge Calderón (decano da UEES –
Universidad Espíritu Santo) durante a cerimônia de encerramento do Workshop
CONE XÕE S QUE TR ANSFOR M A M
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Curso de Formação de Profissionais na Cultura Empreendedora
O curso, realizado entre os dias 27 e 29 de novembro no auditório do Instituto Gênesis, buscou fornecer experiências para contribuir na formação
de profissionais de Universidades Comunitárias Brasileiras, com o objetivo de estimular a cultura empreendedora e a inovação em seus ambientes.
A atividade se insere no Curso de MBA em Gestão do Ensino Superior,
coordenado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e tem como alunos
gestores da UCS, UNIVATES, Universidade FEEVALE, Universidade de
Passo Fundo (UPF), IPA – Centro Universitário Metodista e Universidade
de Cruz Alta (UNICRUZ).
Cliente: Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas —
COMUNG.
Curso de Especialização em Educação Empreendedora
Em julho de 2017 foi finalizada a pós-graduação em Educação Empreendedora da PUC-Rio, realizada pelo Instituto Gênesis, Coordenação Central
de Educação a Distância (CCEAD) e o Departamento de Educação da
PUC-Rio em parceria com o Sebrae Nacional e o Ministério de Educação
(MEC).
No total, 155 alunos receberam diploma, entre professores do Sistema S, de
Institutos Federais e gestores das secretarias estaduais de educação dos 27
estados brasileiros. O curso foi realizado na modalidade a distância, com
carga horária de 400h e organizado em 12 disciplinas.
Cliente: SEBRAE

Professores e alunos durante a defesa de seus trabalhos de conclusão do curso

UniAnprotec
Como desdobramento do desenvolvimento da Matriz Empreendedora e
do apoio ao planejamento estratégico da UniAnprotec, o Instituto Gênesis desenvolveu e aplicou o 1º Curso de Gestor Público Inovador. O curso
de 30 horas atendeu 30 pessoas de diversos estados do país e foi voltado aos
que se identificam como gestores públicos inovadores que, associado a outros pares, configuram a hélice quádrupla de articulação para o desenvol14
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vimento de projetos estruturantes capazes de transformar seu território
em uma Cidade mais Humana, Inteligente e Sustentável (CHIS). O curso
contou com a coordenação do Prof. Dr. Eduardo Moreira da Costa e sua
equipe de tutores em parceria com Ágoralab e Lab Chiis/UFSC.
Cliente: Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC.

Participantes do UniAnprotec

Projeto Erasmus +
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 e extensão – circunscritas à inovação social e ao empreendedorismo social. O Instituto Gênesis integra a coordenação do projeto na PUC-Rio em parceria com a Coordenação Central de Cooperação Internacional
(CCCI) e o Departamento de Educação. Esse ano, dentre outras atividades
de pesquisa e produção de conteúdos e desenvolvimento de metodologias,
foram realizadas duas reuniões de trabalho presenciais, uma na Cidade do
México, em abril, e outra em Valência, Espanha, no mês de novembro.
Cliente: União Europeia.

Representantes das universidades participantes do programa ERASMUS +

CONE XÕE S QUE TR ANSFOR M A M
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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 iniciativas inovadoras
que solucionem demandas do mercado. Concentra todo o sistema de seleção, apoio e desenvolvimento de empreendimentos inovadores e autossustentáveis 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,
mentorias, infraestrutura física e networking são as principais ferramentas utilizadas para o desenvolvimento dos negócios apoiados.
Tem um projeto?

Tem um negócio?

Germinadora

Incubadora

Modelagem de negócio

Consolidação do negócio

GERMINADORA
É o programa de pré-incubação destinado a fornecer apoio e consultoria,
visando a identificação, capacitação, modelagem e elaboração do plano
de negócios de uma determinada tecnologia ou de um empreendimento,
planejando sua inserção no mercado e sua entrada na Incubadora do Instituto Gênesis.

GERMINADORA EM 2017
Nº de empreendimentos

13

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)
Faturamento total aproximado

34
R$ 128.000,00

CONE XÕE S QUE TR ANSFOR M A M
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INCUBADORA
É destinada a incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora
e a promover a maturidade de negócios estruturados, assim como a minimizar os riscos da entrada da empresa no mercado. A incubadora oferece assessorias e consultorias, cursos de capacitação e monitoramento do crescimento das empresas para garantir o desenvolvimento de negócios de sucesso.

INCUBADORA EM 2017
Nº de empresas

15

Nº de empresas com processo de incubação interrompido

2

Nº de empresas graduadas no ano

3
EMPRESAS INCUBADAS*

Nº de postos de trabalho (incluindo sócios)
Faturamento total aproximado

54
R$ 2.971.005,91

Tributos pagos

R$ 177.930,29

* 8 empresas incubadas forneceram os dados.

GRADUADAS ATÉ 2017
Nº de empresas graduadas

61
EMPRESAS GRADUADAS*

Nº de postos de trabalho (incluindo sócios)
Faturamento total aproximado
Tributos pagos

2.392
R$585.752.173,51
R$77.552.781,60

* 30 empresas graduadas forneceram os dados.

NÚMERO DAS EMPRESAS SATÉLITES EM 2016

18

Nº de empresas satélites (Prime)

42

Nº de empresas satélites (Rio Criativo)

16
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AÇÕES QUE
TRANSFORMAM
Bonecas de Propósito
A Bonecas de Propósito, empresa germinada em 2017, confecciona bonecas e bonecos terapêuticos de pano para contribuir com a humanização
do tratamento infantil contra doenças severas: câncer, renais, cardíacas e
fissura palatina. Todas são doadas para hospitais e instituições médicas,
que se encarregam de direcionar para as crianças.

A empresa aumenta as chances de sucesso no tratamento das doenças ao criar
bonecas com as quais as crianças se identificam.

CONE XÕE S QUE TR ANSFOR M A M
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PROCESSO DE SELEÇÃO
O Instituto Gênesis lança dois editais por ano para seleção de novos empreendimentos. Cada processo de seleção tem duração de três meses e inclui desde uma entrevista preliminar até a orientação para a elaboração do
Plano de Negócios, passando por uma entrevista comportamental.

RESULTADOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Nº de pretendentes cadastrados no sistema

131

Nº de inscritos

51

Nº de inscritos pré-selecionados
(nª de inscritos aptos a entrar no processo)

21*

Horas de orientação em planejamento de negócios

40*

Nº de Planos de Negócios entregues

14*

Nº de empresas germinadas

3*

Nº de empresas incubadas

3*

*Edital 2017.2 em andamento.

SERVIÇOS DE APOIO ÀS EMPRESAS
O Instituto Gênesis possui um processo sistemático de oferta de assessorias e consultorias especializadas,
qualificações e eventos nos eixos
empreendedor, tecnologia, capital,
mercado e gestão, visando o desenvolvimento e a capacitação contínua dos empreendimentos apoiados.
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ASSESSORIAS E CONSULTORIAS
Horas
Assessoria

526

Consultoria

150

Total

676

AÇÕES QUE
TRANSFORMAM
Ambos&&
A Ambos&&, incubada no Instituto Gênesis em 2017, atua na área de
design de experiência, aplicando tecnologia em ambientes culturais e
educativos. Os sócio-fundadores da startup, o professor de design Luiz
Ludwig e a artista-pesquisadora Barbara Castro, já desenvolveram projetos para o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), SESC e Museu
do Amanhã, inspirando e incentivando pessoas de todas as idades a se
envolverem com as instalações.

Instalações interativas desenvolvidas
pela Ambos&& para a exposição
“Amigos d’O Museu: 80 anos”
no Museu Nacional.

CONE XÕE S QUE TR ANSFOR M A M

21

QUALIFICAÇÕES E EVENTOS OFERECIDOS
ÀS EMPRESAS GERMINADAS E INCUBADAS
Fevereiro
Curso Planejamento de Vida
Nº de participantes: 16
Carga Horária: 8h

Curso Formas Legais
e Abertura de Empresas
Nº de participantes: 20
Carga Horária: 3h
Março
Palestra Internacionalização
Nº de participantes: 5
Carga Horária: 2h

Treinamento Propriedade
Intelectual
Nº de participantes: 9
Carga Horária: 2h

Oficina Negócios de Impacto
Socioambiental
Nº de participantes: 11
Carga Horária: 3h
Maio
Palestra Dresscode
Nº de participantes: 8
Carga Horária: 2h

Café Empreendedor –
Impactos Socioambientais
Nº de participantes: 36
Carga Horária: 2h

Curso Inovação
Nº de participantes: 9
Carga Horária: 2h
Junho

Workchopp Gênesis
Nº de participantes: 42
Carga Horária: 4h

Curso Captação de Recursos
Nº de participantes: 10
Carga Horária: 2h

Abril

Construção e Gestão
Estratégica de Marca
Nº de participantes: 10
Carga Horária: 4h

Oficina Construção
de Modelo de Negócios
Nº de participantes: 11
Carga Horária: 3h

Oficina Naming
Nº de participantes: 4
Carga Horária: 3h

22
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Julho

Setembro

Café da Manhã Julino
Nº de participantes: 30
Carga horária: 3h

Palestra Sistema B
Nº de participantes: 38
Carga Horária: 3h

Curso Produtização
Nº de participantes: 11
Carga Horária: 3h

Workchopp Gênesis
Nº de participantes: 35
Carga Horária: 4h

Workshop Orçamento
e Precificação
Nº de participantes: 20
Carga Horária: 2h
Agosto
Workshop Programa
Samsumg
Nº de participantes: 16
Carga Horária: 2h

Curso Planejamento
de Vida
Nº de participantes: 16
Carga Horária: 8h

Empreendedores, consultores e equipe
da administração do Gênesis no Café
da Manhã Julino (acima); Gabriela
Valente durante sua apresentação
do Sistema B na PUC-Rio (centro);
Colaboradores do Instituto Gênesis
durante o Workchopp (abaixo).
CONE XÕE S QUE TR ANSFOR M A M
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PROJETOS EXECUTADOS EM 2017
Programa de Promoção da Economia Criativa – Samsung,
Anprotec e CCEI (Centro de Economia Criativa e Inovação em
Daegu)
Objetivo: Em 2017 o Instituto Gênesis foi eleito a incubadora carioca oficial do programa, que tem o objetivo de identificar, selecionar e oferecer
suporte a empreendimentos inovadores em áreas de interesse da multinacional sul-coreana.
Cliente: SAMSUNG / Anprotec – Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos Inovadores
Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação - NAGI
Objetivo: Desenvolver o processo de gestão da inovação em pequenas,
médias e grandes empresas através da construção de um plano de gestão
da inovação que contribua para o desenvolvimento e crescimento dessas
empresas no mercado. Contempla assessoria às empresas para que, através
de um diagnóstico de seu potencial de inovação, se faça uma capacitação
dessas organizações em Gestão da Inovação, se desenvolva um plano, para
que as empresas tenham uma primeira experiência de Inovação em seus
produtos, serviços ou processos. Em 2017 foram desenvolvidos os planos
de gestão da inovação em 72 empresas.
Financiador: Financiadora de Estudos e Pesquisas – FINEP
Geração de Novos Empreendimentos Inovadores através da
melhoria dos serviços e expansão das instalações do Instituto
Gênesis PUC-Rio
Objetivo: O objetivo principal do projeto é apoiar a geração de negócios
inovadores e sustentáveis, além de estimular a integração entre incubadora, associados, investidores, equipe da incubadora e grandes empresas,
fortalecendo a rede de relacionamento do Gênesis. Para tanto, faz-se necessária a criação de mini espaços para a entrada de novos empreendimentos, assim como a criação de uma sala de interação onde os empreendedores poderão relaxar e trocar experiências, além da revitalização de nosso
auditório em um espaço mais modular, onde os empreendimentos agora
podem realizar treinamentos, reuniões, capacitações e eventos. Como
objetivo, o aprimoramento dos serviços prestados às empresas incubadas,
garantindo o sucesso das mesmas.
Cliente: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro –
Faperj
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AÇÕES QUE
TRANSFORMAM
Caçadores de pérolas
A Caçadores de Pérolas é uma startup que propõe melhorar a qualidade
de vida das famílias com fi lhos autistas. Formada por 2 designers e 1 fonoaudióloga, tem a missão de inspirar famílias, conscientizando pessoas e
transformando espaços físicos para fazer as crianças se se sentirem bem,
aproximando os pais de seu universo.

Lançamento do livro
“Sem Glúten, Contém Afeto”,
livro sobre a influência
da alimentação na vida familiar
de uma criança autista.
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25

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, 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
desenvolvimento socioambiental e econômico, com base, principalmente,
nas potencialidades já encontradas nessas microrregiões.
PROJETOS EXECUTADOS EM 2017
Projeto AGIR Costa Verde
Objetivo: O Projeto Agir Costa Verde visa apoiar o fortalecimento de
empreendimentos inovadores na região da Costa Verde no Estado do
Rio de Janeiro. Ao disponibilizar um conjunto de ferramentas de gestão
empreendedora que, integrados ao desenvolvimento da atitude e do comportamento de cada empreendedor, permite a troca de experiências e a
geração de conhecimento, estimulando o melhor desempenho desses negócios de base social, favorecendo seu crescimento. Este projeto faz parte
do Programa AGIR da Fundação Vale.
Regiões Apoiadas: Itaguaí (RJ) e Mangaratiba (RJ).
Impactos alcançados em 2017: O Projeto AGIR Costa Verde incubou
sete empreendimentos na região da Costa Verde, nos setores de agricultura familiar, artesanato, avicultura, costura, gastronomia e serviços. A
equipe de desenvolvimento local promoveu o processo de incubação no
próprio território, levando ferramentas de gestão que pudessem contribuir
com a estruturação, desenvolvimento e sustentabilidade dos negócios produtivos sociais apoiados.
Das três etapas que compõem a metodologia do programa, o Instituto
Gênesis realizou as fases de Seleção/Capacitação, Diagnóstico e Incubação. O projeto que teve início em janeiro de 2015, chegou a sua conclusão em agosto de 2017, consolidando os resultados alcançados no Projeto
AGIR Costa Verde durante todo o percurso com os sete empreendimentos selecionados.
Cliente: Fundação Vale
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Projeto AGIR Ouro Preto e Mariana
Objetivo: O projeto AGIR Ouro Preto e Mariana visa fomentar o empreendedorismo e capacitar empreendedores 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, é desenvolvida 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, permite a troca de experiências e a geração
de conhecimento. Dessa forma, o projeto estimula o melhor desempenho
desses negócios de base social, permitindo seu crescimento. Este projeto
faz parte do Programa AGIR desenvolvido pela Fundação Vale.
Regiões Apoiadas: Ouro Preto (MG) Mariana (MG)
Impactos alcançados em 2017: Em 2017, o Projeto AGIR Ouro Preto
e Mariana 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 vem promovendo o processo
de incubação in loco nos territórios, levando ferramentas de gestão que
possam contribuir com o crescimento e sustentabilidade dos negócios sociais produtivos apoiados.
Cliente: Fundação Vale

Nesta página: Equipe da Arte Nativa cortando
a fita de inauguração de sua nova loja colaborativa.
Na página oposta: equipe do empreendimento
CAMAR trabalhando na separação do lixo (topo);
empreendedores da Horta Real preparando o solo
para o plantio (centro); empreendedoras da
Mãos que Brilham durante um intervalo
na produção (abaixo).
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Fachada do novo ambiente de inovação
da Oi, o OITO

Oito
Objetivo: A Oi, em parceria com o Instituto Gênesis e outras empresas,
lançou o Oito - um novo hub de empreendedorismo e inovação no Rio
de Janeiro. A iniciativa se posiciona estrategicamente junto ao mundo da
inovação, incubando startups em estágio inicial, acelerando negócios mais
maduros e sociais, reunindo a comunidade através dos eventos que serão
realizados no espaço, situado em Ipanema.
O hub de empreendedorismo atuará em quatro frentes: o programa de Incubação de startups em estágio inicial, que será coordenado pelo Instituto
Gênesis; a seleção de startups mais maduras para aceleração, com acesso
a área de coworking e aos parceiros do Oito; o Oito Labs, laboratório para
desenvolvimento e teste de soluções da Internet das Coisas em parceria
com a Nokia; e um espaço multiuso, voltado para eventos e programação
cultural, para inspirar ideias e criar conexões entre pessoas e empresas.
Cliente: Oi
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AÇÕES QUE
TRANSFORMAM
INOVE Sênior
O INOVE Carreiras e Negócios é um programa de sensibilização gratuito
destinado a pessoas de todas as idades que querem empreender, entender o
mercado de inovação e estruturar seu plano de negócios. Nesta edição do
INOVE, ocorrida em outubro, o foco foi no público sênior, mostrando que
não existe limite de idade para quem tem espírito empreendedor.

Primeira aula do curso Inove Sênior,
ministrada pelo Prof.Alfredo Laufer
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UNIDADES
DE APOIO E GESTÃO
DO INSTITUTO GÊNESIS
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A Unidade de Apoio e Gestão é responsável pela comunicação e design do
Instituto Gênesis e das suas germinadas e incubadas. Além disso, a área
também é responsável pela infraestrutura física e tecnológica do Instituto
Gênesis e pelo CERNE – um modelo que tem como missão promover melhoria expressiva nos resultados das incubadoras brasileiras.
REDES SOCIAIS

11.000 seguidores.

NÚMEROS DO SITE EM 2017

Usuários: 13.545
Visualizações de página: 50.679

PODCAST SOBRE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
O Instituto Gênesis lançou o canal “Disruptivos”, com uma série de podcasts relacionados a empreendedorismo, inovação e mercado. Já estão
no ar os episódios com: Daniel Orlean, fundador da BizCapital e VP de
Marketing do C.R. Flamengo; Ricardo Yogui, em um papo sobre inovação
exponencial, ecossistemas de inovação e o modelo Triple Helix; Eduardo
Ferreira, Gerente de Engenharia de Software da OLX; Rose Mary, Presidente da ANEGEPE e Ruth Mello, do Instituto Gênesis. Até o fi nal do
ano estão previstas mais quatro gravações. O podcast Disruptivos é uma
iniciativa do Instituto Gênesis em parceria com a Produtora Buena e com
a Agência Binky.
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GÊNESIS NA MÍDIA 2017

Lançamento do oito, projeto
da Oi em parceria com o Instituto
Gênesis. O Globo, 25/08/2017
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A startup germinada Bonecas de Propósito no programa
da Rede Globo “Estrelas Solidárias”

Curso de Educação Empreendedora, coordenado pelo Instituto Gênesis
PUC-Rio. Exame, 25/05/2017
CONE XÕE S QUE TR ANSFOR M A M
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Incubada Maré na Revista Ela,
do jornal O Globo, em Junho de 2017
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Instituto Gênesis realizou uma
apresentação no seminário “Ciência
para o Amanhã”. Destaque do Extra
em 05/04/2017

CONE XÕE S QUE TR ANSFOR M A M
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AÇÕES QUE
TRANSFORMAM
Velejando
Velejando por um mundo melhor é uma empresa germinada do Instituto
Gênesis cujo projeto ensina crianças e jovens com deficiência auditiva a
velejar. Pioneiro no Brasil, o projeto introduz expressões náuticas na linguagem de libras.
Desenvolvido pela velejadora Luisa Gandolpho, promove uma metodologia inovadora de inclusão de Vela para deficientes auditivos. Luisa aplica
aulas para crianças entre 10 e 13 anos, utilizando movimentos com bandeiras e criando novas simbologias em libras para facilitar a comunicação à
distância nas aulas práticas. A Velejando também trabalha com crianças e
jovens com deficiência motora, como na foto abaixo.

A empreendedora e atleta de vela Luisa Gandolpho leva para velejar
pela primeira vez o jovem Vitor Prud, de 15 anos, que sofreu um AVC
e perdeu todos os movimentos do corpo.
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INFRAESTRUTURA
Com o objetivo de construir um ambiente cada vez mais propício ao estímulo da criatividade e da prática do empreendedorismo inovador, o Instituto Gênesis continuou o processo de modernização de sua infraestrutura
em 2017, com destaque para a inauguração do novo auditório.

VISITAS INTERNACIONAIS RECEBIDAS
Grupos de visitantes: 7

Total de visitantes: 115
Equador: 65

Finlândia: 7

Suíça: 12

EUA: 1

Peru: 15

Colômbia: 15

VISITAS NACIONAIS RECEBIDAS
Grupos de visitantes: 20 instituições
Total de visitantes: 37 pessoas

Estados visitantes: Espírito Santo,
Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
Santa Catarina
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INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS
Em 2017, 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, capacitação 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
empresas inovadoras brasileiras vinculadas a parques tecnológicos e incubadoras de empresas.
BRAND MODEL CANVAS
O Instituto Gênesis desenvolveu seu canvas de branding ao longo de 2017.
Todo o processo durou mais de 12 meses, quando toda a equipe se reuniu, duas vezes por mês, para discutir pontos chaves sobre a construção da
marca Gênesis. É preciso entender a marca como um conjunto de ações e
elementos onde o foco está no usuário dos serviços e produtos oferecidos
pelo Instituto, ou seja, o público-alvo do Gênesis. Todo o Brand Model
Canvas é construído pensando na experiência que os consumidores terão
ao interagir com o Instituto. O canvas foi realizado pela agência Binky.
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PARTICIPAÇÃO EM REDES E ASSOCIAÇÕES
Anprotec
Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos
Inovadores
ABENDI
Associação Brasileira de Ensaios
Não Destrutivos e Inspeção
InfoDev
Banco Mundial

RIDI
Rede de Incubadoras de
Desenvolvimento Inclusivo
Riosoft
UBI Global
Rede Global de
Empreendedorismo

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

REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS
Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio de Janeiro – ALERJ
— Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes
Grupo de Trabalho de Negócios de Impacto Socioambiental
Câmara Especial de Gestão dos Arranjos Produtivos Locais
do Estado do Rio de Janeiro
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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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). Destacam-se a realização de projetos patrocinados,
oficinas setoriais, estudos de cadeia produtiva, cursos livres e de extensão,
cursos InCompany, missões internacionais, eventos nacionais e internacionais, dentre outros.
NEOS / IAG
Criado em 2010, no âmbito do IAG (Faculdade de Administração da
PUC-Rio), o NEOS conta com a participação das pesquisadoras Julia
Zardo e Ruth Mello. Tem como objetivo realizar e publicar pesquisas
que envolvam o tema da sustentabilidade, em suas dimensões social e
ambiental, em organizações já estabelecidas ou startups. Existem duas
linhas de pesquisa: estratégias e práticas para a sustentabilidade de empresas e organizações públicas e do terceiro setor e estratégias e práticas
de empreendedorismo sustentável em suas vertentes ambiental (econegócios) e social (negócios sociais).
AÇÕES DO NEC
Plano Estadual de Resgate da Música
Realizado em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de
Janeiro, o projeto tem como objetivo mapear e apoiar o circuito de casas
de shows, teatros e espaços de pequeno e médio porte no Estado do Rio
de Janeiro para a criação de uma rede de gestores, produtores, curadores,
artistas e instituições. A intenção é que os empreendimentos membros
consigam enfrentar desafios do setor com inovação e gerando impacto
econômico, social e cultural positivo no estado e legitimar o Rio de Janeiro como a capital da produção musical da América Latina.
Parceiro: Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro
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AÇÕES QUE
TRANSFORMAM
Maré
A Maré é uma startup que visa a redução de impacto ambiental ao resgatar
materiais que seriam descartados e reutilizá-los na confecção de relógios.
A empresa, em seus dois anos de estrada, produziu seus relógios utilizando madeiras de demolição ou fazendo o reuso de outros materiais, dando
nova vida a materiais que seriam desprezados. Este ano, lançaram o Maré
de sobras de jeans provando que é possível reutilizar tecidos de maneira
criativa e sustentável.

Relógio Maré construído a partir
da utilização de jeans descartado
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E TREINAMENTOS DA EQUIPE
Abril
Clarice Cabral Martuscello
Seminário de Negócios Sociais
ICE – São Paulo – SP;

Ruth Espinola Soriano
de Mello
Participação no 1º Workshop
sobre Avaliação de Negócios de
Impacto, no Encontro Nacional
do Programa Academia realizado
pelo ICE/FOMIN, São Paulo, SP.
Maio
Ruth Espinola Soriano
de Mello
Palestra intitulada: “Legislação,
como negócios sociais estão
se desenvolvendo pelo mundo”,
Alerj, Rio de Janeiro, RJ.

Julia Bloomfield Gama Zardo
Participação no Curso
“Universidades são espaços de
transformação social” – Rodada
de Educação Empreendedora,
Endeavor – São Paulo, SP.

João Gabriel Hargreaves
Ribeiro
Participação no evento DGzfP,
em um dos principais eventos
internacionais de Ensaios Não
Destrutivos. Koblenz, Alemanha.
Julho
Julia Bloomfield Gama Zardo
Workshop Agências LatinoAmericanas de Inovação –
Riode Janeiro, RJ.

Clarice Cabral e Larissa
dos Santos Frigotto
Tornaram-se especialistas em
Educação Empreendedora pelo
Departamento de Educação da
PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ.

Ruth Espinola Soriano
de Mello
Participação no evento
de lançamento do Labora de
Inovação Social, do OI Futuro.
Rio de Janeiro, RJ.
Agosto

Junho

Julia Bloomfield Gama Zardo

João Gabriel Hargreaves
Ribeiro

Tornou-se doutora em Políticas
Públicas, Estratégias e
Desenvolvimento pelo Instituto
de Economia da UFRJ, com
a tese “Ambientes de Inovação
e Mecanismos de Geração de
Empreendimentos: Estudos de
Caso sobre a Economia Criativa
na Cidade do Rio de Janeiro”.

Realização de visitas técnicas em
empresas dos segmentos de
energia nuclear e inspeção/testes
de segurança, dentre elas AREVA,
DEKRA e Fraunhofer. Alemanha.
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Ruth Espinola Soriano
de Mello
Evento de lançamento
do Laboratório de Inovação
financeira, organizado pela
ABDE, BID e CVM, Rio
de Janeiro, RJ.

Mariane Gropilo Mello de
Araujo
Canvas de Proposta de Valor
– Programa Inovativa Brasil –
Curso a distância.

Outubro
Clarice Cabral, Ruth
Espinola Soriano de Mello e
Julia Bloomfield Gama Zardo,
João Gabriel Hargreaves
Ribeiro, João Marcos
Albuquerque, Mariane
Gropilo, Otávio Serra e
Larissa Frigotto
Participação na 27ª Conferência
Anprotec de Empreendedorismo
e Ambientes de Inovação,
realizada de 23 a 26 de outubro
de 2017, no Rio de Janeiro.

Setembro

Julia Bloomfield Gama Zardo

João Gabriel Hargreaves
Ribeiro

Membro da Comissão
organizadora local da Conferência
Anual da Anprotec, realizada
no Rio de Janeiro, RJ.

Participação na 34ª edição do
IASP, a principal conferência
mundial sobre parques científicos
e áreas de inovação, em Istambul,
Turquia. O tema do evento foi
“Parques científicos e ecossistemas
de inovação: articulando as
futuras tendências e estratégias”.
Istambul, Turquia.

Mariane Gropilo Mello
de Araujo
Curso Gestão de Projetos
de Desenvolvimento – BID
(Banco Interamericano
de Desenvolvimento) –
Curso a distância.

João Gabriel Hargreaves
Ribeiro
Realização de visita ao Parque de
Ciência e Tecnologia Taguspark,
em Portugal. Oeiras, Portugal.
Novembro
João Gabriel Hargreaves
Ribeiro
João Gabriel Hargreaves Ribeiro,
diretor do Instituto Gênesis,
durante o IASP em Istambul

Participação no evento APCNDT
– Asia Pacific Conference for Non
Destructive Testing. Singapura.
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APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS E PALESTRAS
Março
Julia Bloomfield Gama Zardo
Coordenação de Evento de Internacionalização das Empresas do
Instituto Gênesis – Instituto Gênesis, Rio de Janeiro, RJ.
Abril
Julia Bloomfield Gama Zardo
Participação como especialista
latino americana para
apresentação sobre o ambiente de
inovação brasileiro e consultoria
no Workshop promovido pela
ASCUN (Red Universitaria de
Emprendimiento) em Bogotá, com
participação de mais de 40
gestores de universidades públicas
e privadas de toda a Colômbia.
Bogotá, Colômbia.

Ruth Espinola Soriano
de Mello
Apresentação do Estado da Arte
dos temas de empreendedorismo
social da PUC-Rio no 1º Encontro
das organizações membro do
Programa Erasmus+, Cuidad de
Mexico, Mexico.
João Gabriel Hargreaves
Ribeiro
Apresentação sobre o Instituto
Gênesis: Inovação e
Empreendedorismo, para o
seminário Ciência para o Amanhã,
realizado pelo Museu do Amanhã.
Rio de Janeiro, RJ.

João Gabriel durante sua apresentação no seminário
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Maio

Mariane Gropilo

Ruth Espinola Soriano
de Mello

Responsável pela metodologia de
mentoria e apresentação do
Gênesis no Startup Race,
HackPUC. Rio de Janeiro, RJ.

Mediação de palestra sobre
negócios de impacto social em
evento do Instituto Gênesis, para
cerca de 30 pessoas.
Julia Bloomfield Gama
Zardo e Ruth Espinola
Soriano de Mello
Palestrantes no curso de
sensibilização para cerca de 15
gestores e professores de escolas do
ensino médio do Rio de Janeiro.
Evento organizado pela
Coordenação do Domínio
Adicional em Empreendedorismo
em parceria com o PIUES,
PUC-Rio. Rio de Janeiro, RJ.
Clarice Cabral Martuscello
e João Gabriel Hargreaves
Ribeiro
Apresentação da Incubadora do
Instituto Gênesis no ENEST
(Encontro Nacional de Estudantes)
— Rio de Janeiro — RJ
Julho
Julia Bloomfield Gama Zardo
Palestra sobre empreendedorismo
no Ensino Médio na Escola
Liessin Barra. Rio de Janeiro, RJ.
Ruth Espinola Soriano
de Mello
Expositora sobre negócios de
impacto social no evento do
Senac/RJ intitulado “Empreender
sem Fronteiras: Aprenda e
Surpreenda” para cerca de 50
pessoas. Rio de Janeiro, RJ.

Agosto
Julia Bloomfield Gama Zardo
Palestra sobre empreendedorismo
no Ensino Médio na Escola
Liessin Botafogo .
Ruth Espinola Soriano
de Mello
Painel ministrado intitulado
“O papel da academia no apoio
a negócios de impacto” no evento
Negócios de Impacto Social,
realizado pelo PNUD & Sebrae,
Rio de Janeiro, para cerca
de 200 pessoas.
Outubro
Julia Bloomfield Gama
Zardo e Ruth Espinola
Soriano de Mello
Palestra sobre Ecossistema de
Empreendedorismo e Inovação da
PUC-Rio no evento de lançamento
do livro sobre o tema, realizado na
filial da PUC-Rio no Centro da
cidade, RJ. Rio de Janeiro, RJ.
Novembro
Ruth Espinola Soriano
de Mello
Apresentação do Grupo de
Trabalho sobre Diagnóstico,
captação e manutenção de
stakeholders para projetos de
desenvolvimento local e
empreendedorismo social, durante
o 2º Encontro das organizações
membro do Programa Erasmus+,
Valencia, Espanha.
CONE XÕE S QUE TR ANSFOR M A M
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AÇÕES QUE
TRANSFORMAM
Startup Race
O HACKPUC é um festival de cultura digital que acontece na PUC-Rio
desde 2014. No ano de 2017, o Startup Race foi uma das novidades do
festival, se fi rmando como uma oportunidade para ampliar a rede de relacionamentos e de transformar uma ideia em uma empresa tecnológica.
O evento aconteceu nos dias 28, 29 e 30 de julho e contou com 80 inscrições – pessoas maiores de 18 anos com ideias ou com vontade de participar
do desenvolvimento delas. O Instituto Gênesis foi convidado pela empresa Araucária e pelo Departamento de Empreendedorismo da PUC-Rio
para desenvolver uma metodologia própria para o evento, além de selecionar os mentores que foram responsáveis por guiar os participantes no
Startup Race.

Grupo vencedor do Startup Race
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AULAS E CURSOS MINISTRADOS
Julho
Ruth Espinola Soriano de Mello
Aula sobre How to do business in Brazil, no Summer School do CCCI
PUC Rio para cerca de 20 alunos estrangeiros. Rio de Janeiro, RJ.
PRÊMIOS E BANCAS
Março
Julia Bloomfield Gama Zardo
Avaliadora na banca do Processo Seletivo para acesso ao programa de aceleração de negócios da Inovativa. Rio de Janeiro, RJ.
Setembro
Julia Bloomfield Gama Zardo
Avaliadora na banca de artigos aprovados para o XIII ENECULT (Encontros de Estudos Multidisciplinares em Cultura) – UFBA. Salvador, BA
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AÇÕES QUE
TRANSFORMAM
OTIMIZA
Otimiza Sustentável é uma empresa que visa a execução de projetos de
eficiência energética através de consultoria e gerenciamento integrados,
capazes de reduzir os gastos sem prejudicar a performance do cliente e
aumentando a produtividade. A Otimiza atua hoje em vários segmentos
comerciais como hotelaria, hospitalar, logística e ensino superior, além de
estar desenvolvendo oportunidades no setor industrial.

Carlos Pires, sócio da Otimiza
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EMPREENDIMENTOS

Assinatura Principal

Assinaturas Secundárias
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I–DUTTO

SOL UÇ ÕE S E DI TO R IAIS

Decision
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EMPRESAS INCUBADAS
E GRADUADAS DO
INSTITUTO GÊNESIS
DA PUC-RIO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
AMBOS | Incubada
Ambos é um estúdio de criação de projetos, instalações e exposições interativas. Seu processo inclui curadoria, concepção, programação, design
e execução dos projetos, além da realização de oficinas.
www.ambos.art.br
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 Silva Advogados.
Parceria Social | Graduada
Empresa de consultoria que tem como objetivo desenvolver e fortalecer
projetos de comércio justo, realizando pesquisas, cursos e formações, estabelecendo projetos e cadeias produtivas, apoiando a certificação e design
de produtos.
www.parceriasocial.com.br
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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 atividades ao ar livre para o aumento da performance.Com uma equipe multidisciplinar se destacando não apenas pela atuação corporativa, mas pela
capacitação de atletas de alto rendimento.
www.superar.esp.br
SCHOPPEN | Incubada
A Schoppen é um instrumento de fomento à cultura cervejeira. Através
de uma plataforma de marketplace, aplicativo mobile e eventos de degustação (Experiência Schoppen), está sendo criada uma rede cervejeira para
impulsionar o poder de venda e penetração das cervejarias artesanais, bem
como estimular o surgimento de novas marcas.
www.schoppen.beer
LOGÍSTICA E GEOPROCESSAMENTO
Zap Logística | Graduada
Soluções inovadoras em logística com tecnologia da informação. Seu principal produto, o ZAP Frete, estima custos de frete no transporte rodoviário entre quaisquer municípios do país, e no transporte fluvial na região
amazônica, em ambiente web.
www.zaplogistica.com.br
Globaltrac | Empresa Carrierweb | Graduada
Especializada em soluções de localização móvel, foi adquirida pela empresa holandesa CarrierWeb em 2005.
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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
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
competitiva 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
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EZOps | Incubada
EZOps fornece uma combinação única de serviços, produtos e treinamentos que permitem aos seus clientes planejar, projetar, construir e gerenciar
toda sua infraestrutura DevOps para máxima eficiência e agilidade, com
o objetivo de ajudar as empresas na automatização dos seus processos de
desenvolvimento e operações de TI, utilizando os conceitos tecnológicos
mais inovadores da área de TI.
www.ezops.com.br
Thrust | Incubada
A Thrust é uma empresa brasileira especializada na prestação de serviços
na área de "smart places". O foco é auxiliar clientes de todos os setores
na detecção e resolução de problemas diversos através do desenvolvimento de soluções inovadoras, baseadas nas mais modernas tecnologias.
www.thrust.com.br
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TAQUION | Incubada
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 | Graduada 2017
Empresa prestadora de serviços de desenvolvimento e licenciamento de
software sob encomenda, além de sistemas de monitoramento e rastreamento veicular.
Quadrimind | Graduada 2017
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
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
qualidade 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
Digitok | Graduada
Especializada em soluções para mídias interativas. Desenvolve e integra novas tecnologias (smartphones, tablets, internet, computação gráfica e visão
computacional), criando softwares e hardwares inovadores e interativos.
www.digitok.com.br
Intelie | Graduada
Empresa com foco na otimização de operações de negócios fortemente
suportados por TI, através de produtos de análise de informações de monitoração em tempo real e um produto de gestão de serviços de TI focado
na colaboração entre os operadores.
www.intelie.com.br
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i-Hunter | Antiga Profit | Graduada
Prestação de serviços de software na modalidade “saas”, aos seus clientes
na área de recursos humanos, mais especificamente no processo de recrutamento e seleção de pessoas. A empresa opera em todo o território nacional.
www.i-hunter.net
Ideais | Empresa B2W Digital | Graduada
Desenvolvimento, integração, design e outsourcing de aplicações corporativas, especializada em: arquiteturas orientadas a serviço, portais, e-commerce, business intelligence, mobile, gerenciamento de processos de negócio e busca corporativa. Em 2013 a Ideais foi adquirida pela B2W Digital.
www.ideais.com.br
Weavers | Graduada
Oferece soluções de conectividade (internetworking).
www.weavers.com.br
GetMade | Empresa Marlin | Graduada
Desenvolve soluções sob medida para web, com alto padrão de tecnologia
e design. Atua em todo o ciclo de projetos digitais: ai, design, desenvolvimento, infraestrutura e marketing digital.
www.marlin.com.br / www.getmade.com.br
Fábrica Digital | 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 Departamento de Licitações. Além disso, presta serviços de desenvolvimento
de software sob encomenda e linha de geradores automáticos de software.
www.programare.com.br
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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
redes 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 mobilidade 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
K2 Sistemas | Graduada
Empresa de base tecnológica focada em desenvolvimento de software sob
demanda e provedora de soluções de software para o mercado de exploração 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
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Sieve | Empresa B2W Digital | Graduada
Empresa pioneira e líder em inteligência de preços e dados no e-commerce
brasileiro. Monitora mais de 8 mil lojas virtuais e ajuda varejistas e fabricantes a aumentar suas vendas e margens, com tecnologia de ponta 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,
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 | Graduada
Empresa de desenvolvimento de software de Sistemas de Apoio à Decisão.
Atualmente tem forte presença no setor de petróleo e gás e, simultaneamente, no setor de saúde através da sua plataforma de gestão de pacientes
(www.meconsulte.com).
www.smartdecision.com.br
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

ÁUDIO, VÍDEO E MÍDIA DIGITAL
6D | Graduada 2017
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
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ARTSAVE | Incubada
O ArtSave é uma plataforma online de marketing para a produção de vídeos de cartela por parte dos franqueados. Assim, os franqueados podem
produzir seus próprios vídeos promocionais, sem intermediários, mantendo coesa a identidade visual da marca e ainda divulgando as necessidades
locais de cada franquia, e não apenas as demandas globais do franqueador.
www.artsave.com.br
Bitix | Empresa Linx | Graduada
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 Editoriais | Antiga Papel Virtual | Graduada
Editora de livros e revistas. Atua nas áreas de literatura, títulos acadêmicos, treinamento e projetos especiais e realiza a distribuição física e digital
em livrarias.
www.publit.com.br
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.
www.choiceholding.com
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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
Gavea Sensors | Empresa Lupatech | Graduada
Desenvolve soluções inovadoras de medição utilizando sensores a fibra óptica. Em 2008 a empresa foi vendida para a Lupatech.
Otimiza Sustentável | Incubada
A Otimiza desenvolve soluções inovadoras a fim de garantir o desenvolvimento sustentável dos clientes, obtendo excelentes resultados na economia do consumo de energia elétrica e na gestão de resíduos sólidos.
www.otimizasustentavel.com
PRIMA-7S | Graduada
A empresa nasceu no laboratório de Fotomecânica da PUC-Rio, que é
referência nacional em Integridade Estrutural e ensaios Hidrostáticos.
Possui ferramentas próprias, desenvolvidas para conferir maior agilidade
e confiabilidade no tratamento dos dados obtidos nas atividades de inspeção e monitoramento.
www.prima7s.com
DESIGN
SócioDesign | Graduada
Empresa de comunicação e design que desenvolve projetos na área de design gráfico, webdesign e computação gráfica. Os produtos são desenvolvidos para atender às necessidades de cada cliente, mas têm como diferencial
a Responsabilidade Social.
www.sociodesign.com.br
Bambutec | antiga CAUS BAMBU Design | Graduada
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
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EDUCAÇÃO
Affero Lab | Antiga empresa Milestone e Eduweb | Graduada
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 | Empresa Xerox | Graduada
Especializada no segmento de Web Based Training. A MHW é uma empresa do grupo Xerox.
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, trainee e treinamento.
www.verosolutions.com.br
MEIO AMBIENTE

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
64

REL ATÓRIO 2017

Ambiental e Sustentabilidade Corporativa e ações para famílias e Comunidades visando a 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
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 | Empresa Movile | Graduada
Em 2007, a NTime sofreu uma fusão com a Compera, formando uma única empresa, a Compera nTime. Em 2010, a Compera nTime decidiu mudar
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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

JÓIAS E ACESSÓRIOS
Maré | Incubada
A Maré é uma startup que visa a redução de impacto ambiental ao resgatar
materiais que seriam descartados e reutilizá-los na confecção de relógios.
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
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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
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
SAÚDE
NEUROLIFE | Incubada
O Neurolife é um laboratório especializado na coleta e análise do Líquido Cefalorraquiano (líquor) — que é fundamental para o diagnóstico das
meningites, encefalites, demências, patologias autoimunes, neurodegenerativas e outras doenças infecciosas do sistema nervoso.
www.neurolife.com.br
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EQUIPE GÊNESIS 2017

Catia Araújo Jourdan
Clarice Cabral Martuscello
Eliane Corrêa da Rocha
João Gabriel Hargreaves Ribeiro
João Marcos Figueiredo Cavalcanti Albuquerque
Julia Bloomfield Gama Zardo
Larissa dos Santos Frigotto
Luciana Maurício Costa
Luiz Alberto de Barros Corrêa
Mariane Gropilo Mello de Araujo
Otávio Levier Serra
Paula Araujo Pereira
Priscilla de Paula Ricci
Ruth Espinola Soriano de Mello
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REL ATÓRIO 2017

EQUIPE DE CONSULTORES E PROFESSORES

Artur Kjá | Agência Binky
Andre Ferreira | Ferreira
dos Santos Consultoria
Audina Chaves | Estratégia
Consultoria
Beatriz Figueiredo | Compras
do Bem intermediação de serviços
e negócios LTDA-ME
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

Maurício Guedes | GPS
Consultoria Ltda.
Nelson Dabul
Pedro Telles | Compras
do Bem intermediação
de serviços e negócios
LTDA-ME
Regina Jardim
Sandra Korman
Renata Abreu
Renata Mamede | PMO Rio
Treinamento e Desenvolvimento
Profissional e Gerencial EIRELE
Ricardo Ferreira de Mello

Coletivo Nós 8

Maria Isabel Monteiro
Fausto Barreto

Fernanda Maia

Eduardo Duprat

Flávia Ennes

Patrícia Ítala Ferreira

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

Jean Natividade
Ana Paula Santoro

Maria de Fátima Ludovico
de Almeida
Raphael Sachhi Zaremba
Leandro Jardim | P-3
Desenvolvimento de Projetos
S/C LTDA - EPP
Luis Guedes
Marcelo Nascimento | Agência
Binky
Marina Oliveira | Nexo
Consultoria e Capacitação

CONE XÕE S QUE TR ANSFOR M A M
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www.genesis.puc-rio.br
Instituto Gênesis PUC-Rio
Ed. Dom Jaime de Barros Câmara
R. Marquês de São Vicente, 225
Gávea, Rio de Janeiro - RJ, 22451-041

facebook.com/institutogenesis
Instagram: @institutogenesis
youtube.com/genesispucrj
genesis@puc-rio.br
+55 21 3527-1371

