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A missão do Instituto Gênesis é preparar empreendedores e empreendimentos
inovadores, organizando ambientes de inovação, colaborando para o
desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental de territórios. O
Instituto Gênesis transforma alunos em empreendedores, empreendedores em
empresas e tecnologias em produtos, estreitando seus laços com o mercado
e garantindo que as pesquisas produzidas no ambiente acadêmico impactem
efetivamente a sociedade.
Depois de um ano de dedicação e para dar início a um novo ciclo de
transformações, o Instituto Gênesis apresenta o seu Relatório Anual 2015.
Através de um panorama de todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano, o
objetivo é que esta publicação reflita os resultados alcançados pelas áreas de
negócios do Instituto Gênesis.
A área de Cultura Empreendedora disseminou o empreendedorismo em 2015 de
forma transversal para 1.133 pessoas, através de 3 programas de sensibilização,
4 cursos de extensão, 6 eventos, 3 projetos estruturantes, criando ambientes
multidisciplinares de troca e construção de conhecimentos.
Através da área de Apoio às Empresas, o Instituto Gênesis gerou, em 18 anos,
142 empreendimentos que estão no mercado e juntos somam um faturamento
superior a R$ 2,94 bilhões. Atualmente o Instituto Gênesis possui em seu
portifólio 17 empresas germinadas, 12 empresas incubadas, 57 graduadas e
56 satélites. Em 2015, 65 das 86 empresas germinadas, incubadas e graduadas
geraram juntas um faturamento total de R$ 688 milhões e empregaram
diretamente 2664 profissionais.
Por fim, a área de Desenvolvimento Local é responsável pela aplicação
do conhecimento gerado pelo Instituto Gênesis para a promoção do
empreendedorismo e da inovação em bairros, cidades e regiões. Neste ano,
foram executados dois projetos de desenvolvimento local que impactaram os
municípios de Itaguaí e Mangaratiba (RJ), Parauapebas (PA) e São Luís (MA).

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2015.
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MENSAGEM
DO DIRETOR

MENSAGEM
DO DIRETOR
Nesses 20 anos, desde a concepção do Instituto Gênesis, tenho procurado observar
quais fatores podem propiciar a consolidação de um ambiente de inovação.
Muitos estudiosos falam de empresas de rápido crescimento que geram grande
impacto econômico na sociedade. Segundo esses estudos, tais empresas têm
pelo menos 16 anos de idade e são desproporcionalmente fortes geradoras de
empregos, crescimento, valor e sustentabilidade.
Nós temos alguns exemplos dessas empresas nos 18 anos de nossa incubadora,
como a M4U, Affero Lab, Movile, Cypher, Córtex, Pipeway e muitas outras. Porém,
me parece que, mais importante do que as empresas, são os empreendedores
seriais que saem desses empreendimentos. Conforme Dornelas,
empreendedores seriais são aqueles que criam continuamente negócios.
Quando conseguimos acumular numa região um grande número
de empreendedores seriais, o ecossistema se torna
autossustentável. Vide o Vale do Silício, mostrado
pelos filmes A Rede Social (2010), de David
Fincher, e Piratas da Informática (1999), de
Martyn Burke.
Os estudos de variáveis
desses ambientes param
por aí. Contudo, além
da importância dos
empreendedores, outro ator
também é fundamental:
os “incubadores seriais”.
Esses são agentes que
se dedicam a orientar os
empreendedores.

Prof. José Alberto
Sampaio Aranha
Diretor do Instituto
Gênesis da PUC-Rio
12

REL ATÓRIO 2015

Fui identificar o “incubador serial” quando trabalhei no projeto da UNIANPROTEC
de capacitação de gerentes de incubadoras. Na ocasião, estudamos o plano de
vida e de carreira desses abnegados que dedicam sua vida ajudando e vibrando
com o sucesso dos empreendedores.
No livro Inter Faces, descrevi a atividade do “incubador serial” como sendo
a gerência pelo desprendimento, em que o criador e o gestor se preparam e
se programam para sair ou deixar sair o empreendimento ou a pessoa sob a
sua proteção. Esse tipo de atuação é encontrada entre artistas, professores,
gerentes de incubadoras e líderes humanistas. O clímax da consciência desse
líder é se tornar desnecessário e empoderar o outro.
É em homenagem a esses profissionais que dedico o 1º lugar no Brasil, o 1º lugar
na América Latina e o 13º lugar entre as incubadoras do mundo, alcançado pelo
Instituto Gênesis, no ranking da UBI-Global, em 2015: Catia Jourdan, Claudia
Muller, Julia Zardo, Leonardo José, Lygia Magacho, Paula Pereira, Priscila Castro
e todas as pessoas que foram decisivas na nossa história e que continuam
ajudando empreendedores.

Referências:
ARANHA, José Alberto Sampaio. Interfaces: a chave para compreender as pessoas e suas relações em
um ambiente de inovação. São Paulo: Saraiva, 2009.
DORNELLAS, José. Tipos de empreendedores. In: ______. Empreendedorismo na prática: mitos e
verdades do empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 11-17.
SEU INFOGRÁFICO. Infográfico: Startup e cresça. [2014?]. Disponível em: <http://www.seuinfografico.com.
br/infografico-startup-e-cresca/>. Acesso em: 28 out. 2015.
UBI Global. UBI Global: Incubation impact & network 2015. Disponível em: <http://ubi-global.com/>.
Acesso em: 17 nov. 2015.

CULTURA
EMPREENDEDORA

Cursos, oficinas e palestras destinadas a estimular,
desenvolver e aprimorar a prática do empreendedorismo.

CULTURA
EMPREENDEDORA
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 a 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 nos
diferentes setores da economia.

PRINCIPAIS AÇÕES DA ÁREA

Empresa
Júnior

Meu Futuro
Negócio

Cursos Livres e
de Extensão

Eventos e
Parcerias

Inove Carreiras
e Negócios

Projetos
Estruturantes
Interdisciplinares
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INOVE CARREIRAS & NEGÓCIOS
O programa tem como objetivo dar acesso ao conhecimento especializado para
geração e desenvolvimento de negócios inovadores. Oferecido gratuitamente,
desde 2009, para o grande público fluminense, é composto de três módulos
sequenciais - Atitude Empreendedora, Mercado & Inovação e Planejamento de
Negócios – que somam uma jornada de 9 horas.

Participantes

Participantes que receberam
o certificado*

Edições oferecidas

597

238

8

* Apenas os alunos presentes nos três módulos recebem o certificado de participação.

CURSOS DE EXTENSÃO
Os cursos de extensão, promovidos pelo Instituto Gênesis, visam à disseminação
do empreendedorismo a partir da identificação de demandas setoriais,
estreitando a relação do conhecimento acadêmico com as demandas do mercado
e de setores do mercado. São oferecidos ao público através da Coordenação
Central de Extensão da PUC-Rio. 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 2015, o Instituto Gênesis completa 14 anos do curso
Oficina de Planejamento de Negócios (OPN) e a oitava edição do curso Música &
Negócios: Empreendedorismo e Inovação.

Música e Negócios:
Empreendedorismo
e Inovação

OPN:
Oficina de
Planejamento
de Negócios

Brand Publishers:
Conteúdo Estratégico
para Marcas

Total

Número
de cursos

2

1

1

5

Número
de alunos

78

25

35

138
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MEU FUTURO NEGÓCIO
Fruto de uma parceria do Instituto Gênesis
com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), da Firjan,
o programa tem como objetivo colocar o
conhecimento de empresários à disposição dos
alunos e ex-alunos de graduação e de pós-graduação
da PUC-Rio, de forma a incentivar a geração de ideias e
futuros negócios. Além dos encontros empresariais gratuitos,
os alunos também são estimulados a apresentar propostas de
novos negócios. Ao final do programa, as melhores ideias são premiadas com
seis meses de pré-incubação no Instituto Gênesis. Os premiados têm acesso livre
ao espaço de coworking do Instituto Gênesis e, além de receberem os serviços de
pré-incubação, podem participar da formação de empreendedorismo em equipe
desenvolvida pelo Instituto Gênesis e inspirada na metodologia Team Academy.

Palestras

Inscritos

Média de alunos
por palestra

Participantes
que receberam o
certificado*

Planos de
negócios
entregues*

12

318

65

43

29

* Apenas os alunos presentes em 75% das palestras receberam o certificado de participação.

EMPRESA JÚNIOR

NÚMEROS DA
EJ EM 2015

Completando 20 anos de história, a Empresa Júnior PUC-Rio (EJ PUC-Rio) é uma
consultoria formada por estudantes de diferentes cursos da Universidade que já
impactou diversos alunos e empresas do mercado. Com foco no desenvolvimento
pessoal e profissional visando à formação de líderes, os sócios buscam formas
de deixar a empresa melhor do que quando a encontraram. Neste ano, o principal
objetivo foi estar cada vez mais presente, ao lado de profissionais do mercado,
e ser mais um diferencial dentre as vantagens da universidade. Com o apoio do
Instituto Gênesis, a Empresa Júnior PUC-Rio tem a missão de ser um divisor de
águas na vida profissional dos alunos além de incentivar o empreendedorismo,
contribuindo para um ambiente favorável em que todos possam, no futuro,
impactar o meio em que estiverem inseridos.

18

28 membros atuais
48 membros atuantes em 2015
37 clientes
2,92 de 3 de satisfação dos clientes
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51 projetos realizados
35 projetos em andamento
R$ 6.000,00 é o preço médio
4 meses é o prazo médio

ALGUNS CLIENTES
DA EJ EM 2015
EVOLUÇÃO DO
FATURAMENTO DA EJ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angela Zaremba
Colégio Carolina Russo
Engepred
Enserce
Espaço Estrelas
Grupo Lang
Grupo Trigo
La Pura Frutta
Lazzo
Marmelatta
Novís
Rituaali

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Policlínica da Vila
Português Carioca
Projeto Jovem Maricultor
Prolife
Red Blue Hotels
Repense
RioMar Odontologia
Silentium
Simões Tradução, Interpretação
e Idiomas
• Souza Cruz
• White Martins
R$ 500.000,00
R$ 400.000,00
R$ 300.000,00
R$ 200.000,00
R$ 100.000,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
* Projeção até dezembro de 2015.

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 da Incubadora. Em 2015, foram
realizadas 3 edições do Gênesis de Portas Abertas que contaram com um total
de 32 participantes.

TEDX PUC-RIO

Em sua segunda edição, o TEDx PUC-Rio foi realizado em maio de 2015 no
auditório da Fundação Planetário do Rio de Janeiro. O tema escolhido foi
Gravidade Zero - O que você faria se não estivesse preso ao chão?. O evento foi
realizado e idealizado por alunos de diversos cursos da PUC-Rio, com apoio do
Instituto Gênesis e outras instituições.

TUDO SE TR ANSFORM A
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EMTECH BRASIL

O Instituto Gênesis foi
um dos colaboradores
locais da EmTech Brasil
2015. O mais importante
encontro sobre
tecnologias emergentes e
inovação foi realizado em
novembro na Cidade das
Artes do Rio de Janeiro. O
evento foi organizado pela MIT
Technology Review, a revista do
prestigiado Massachusetts Institute of
Technology (MIT), em parceria com a Finep.

MÓDULO NACIONAL NA PUC-RIO DO MBA EM GESTÃO
DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO ÂMBITO DO
COMUNG

Em novembro de 2015, o Instituto Gênesis promoveu um módulo para 35
reitores, vice-reitores, pró-reitores, coordenadores de curso e assessores
das reitorias de universidades integrantes do COMUNG (Consórcio das
Universidades Comunitárias Gaúchas). O módulo foi uma missão de estudos
do MBA em Gestão de Instituições de Ensino Superior no âmbito do COMUNG,
que tem como objetivo formar gestores universitários. Foram três dias de
evento, que trataram de temas como liderança, inovação, empreendedorismo,
extensão universitária, qualidade de processos, aceleradora, economia
criativa, territórios inteligentes, dentre outros temas do Instituto Gênesis que
os integrantes da missão puderam conhecer.

SEMANA INTEGRADA DE ENGENHARIA PUC-RIO (SIENG PUC-RIO)

A Semana Integrada de Engenharia PUC-Rio (SIEng PUC-Rio) foi realizada entre
os dias 17 e 21 de agosto no campus da PUC-Rio e teve como principal objetivo
fomentar o desejo do aluno em se tornar academicamente independente, capaz
de pensar, questionar e desenvolver projetos e tecnologias. O Instituto Gênesis
participou do evento, com dois empreendedores graduados - Álvaro Viana, da
Alta Geotecnia, e Daniel Orlean, da AfferoLab – que contaram um pouco da sua
trajetória empreendedora e como a Universidade foi decisiva nessa história.
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PROJETOS EXECUTADOS EM 2015
UNIANPROTEC

Objetivo: Realização do planejamento estratégico da UniAnprotec, apoiando o
reposicionamento dos processos de formação seguindo orientação da Matriz
Empreendedora, concebida em 2013. Criação e implementação do curso Gestor
de Incubadoras de 2015. Também estão sendo elaborados os cursos de gestor de
parques tecnológicos e de gestor público, além do credenciamento de entidades
promotoras de ensino de empreendedorismo.
Cliente: Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores - ANPROTEC

PRONATEC EMPREENDEDOR

Objetivo: Concepção do curso de pós-graduação lato sensu Educação
Empreendedora da PUC-Rio, para 200 professores do ensino técnico em todo
o Brasil. O projeto realizado em parceria com o Departamento de Educação e
a Coordenação de Educação a Distância da PUC-Rio, terá duração de 18 meses,
sendo iniciado em fevereiro de 2016.
Cliente: Sebrae Nacional em parceria com o MEC

ACADEMIA INDUSTRY TRAINING – AIT

Objetivo: O programa, parceria da Swissnex Brazil com o Instituto Gênesis,
busca avaliar o potencial de mercado dos empreendimentos dos pesquisadores
suíços no Brasil, indicando modelos para desenvolvimento dos negócios, fontes
de informações, contatos, parceiros, pesquisas e ferramentas que possam
colaborar nesse processo. Os pesquisadores suíços realizaram pitchings sobre
seus empreendimentos nas áreas de saúde, TI, urbanismo e meio ambiente,
em um evento de networking com 50 estudantes
interessados da PUC-Rio, de graduação e pósgraduação. Formaram-se, então, duplas
de trabalho – pesquisadores suíços com
estudantes brasileiros - para interagirem a
distância durante 10 semanas, período
em que foram beneficiados com a
mentoria do Instituto Gênesis.
Cliente: Swissnex Brazil

TUDO SE TR ANSFORM A
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APOIO
ÀS EMPRESAS

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

APOIO
ÀS EMPRESAS
A área de Apoio às Empresas funciona como interface na troca de conhecimento
entre a Universidade e a sociedade, gerando produtos inovadores que
solucionem demandas do mercado. Concentra todo o sistema de seleção,
apoio e desenvolvimento de empreendimentos inovadores e autossustentáveis
de diversos setores. Possui mecanismos segmentados de apoio e estímulo
ao desenvolvimento de ideias, projetos e negócios inovadores – Inovadora,
Semeadora, Germinadora, Incubadora e Aceleradora. Assessorias e consultorias,
qualificações, mentorias, infraestrutura física e networking são as principais
ferramentas utilizadas para o desenvolvimento dos negócios apoiados.
Tem uma ideia?

Tem um projeto?

Tem um negócio?

Precisa de
investimento?

Inovadora
Experimentação

Germinadora
Modelagem
de negócio

Incubadora
Consolidação
do negócio

Aceleradora
Crescimento
de negócio

Semeadora
Grandes empresas

INOVADORA/SEMEADORA
A Inovadora tem como objetivo identificar e desenvolver ideias buscando sua
viabilidade no mercado. Apoia ideias nascentes através do mentoring, utilizando
uma metodologia de discussão em grupo e pílulas de conhecimento, inspirada
no programa finlandês Team Academy. Os empreendedores participantes da
Inovadora possuem o benefício de utilizar o Espaço Gênesis de Coworking,
onde podem compartilhar, além de espaço, ideias com outros empreendedores.

24
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A Semeadora promove o desenvolvimento de ideias inovadoras a partir de
mecanismos de interação com grandes empresas para articular demandas e
ofertas, por meio de convênios de cooperação técnica. O objetivo é realizar
iniciativas que gerem um conjunto de atividades de pesquisa, desenvolvimento
e inovação tecnológica, assim como atividades correlatas com o objetivo de
compartilhar conhecimento. Atua da seguinte forma: recebe as demandas das
grandes empresas e busca na Universidade as soluções tecnológicas. Além de
já possuir convênio estabelecido com a Oi, desde 2009, em 2014, a Semeadora
firmou um novo convênio com a Módulo Security Solutions S/A.

GERMINADORA
É o programa de pré-incubação destinado a fornecer apoio e consultoria, visando
à 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.

Números da Germinadora em 2015
Número de empreendimentos

17

Número de empreendimentos com processo interrompido

1

Número de empreendimentos que passaram para a fase
de incubação

1

Empresas na Germinadora*
Número de postos de trabalho (incluindo sócios)
Faturamento total aproximado
Tributos pagos

39
R$ 98 230,00
R$ 3 643,47

* Todas as empresas forneceram os dados.
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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.
Números da Incubadora em 2015
Número de empresas

12

Número de empresas com processo de incubação
interrompido

2

Número de empresas graduadas no ano

3

Empresas Incubadas*
Número de postos de trabalho (incluindo sócios)

65

Faturamento total aproximado

R$ 9 239 789,00

Tributos pagos

R$ 1 101 275,62

* 8 empresas incubadas forneceram os dados.

Números da Pós-Incubadora em 2015
Número de empresas graduadas

57
Empresas Graduadas*

Número de postos de trabalho (incluindo sócios)
Faturamento total aproximado

R$ 678 749 052,52

Tributos pagos

R$ 92 964 199,47

* 40 empresas graduadas forneceram os dados.
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Números das Empresas Satélite em 2015
Número de empresas satélites (Prime)

42

Número de empresas satélites (Rio Criativo)

14

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

ACELERADORA
Apoia negócios com grande potencial de
crescimento através da BRAIN ventures,
uma Gestora de Negócios parceira do
Instituto Gênesis. A Companhia nasceu e
opera dentro da incubadora desde 2013,
aproximando as empresas incubadas e
graduadas do capital de risco para geração
de negócios perenes e de valor.
Em parceria com a Antera Gestão de Recursos e tendo a FINEP como coinvestidora, a BRAIN ventures, em junho de 2015, lançou o PRIMATEC, Fundo
de Investimento em Participações, de R$ 100 milhões. O fundo é destinado
a investir em companhias inovadoras, com alto potencial de crescimento e
geração de valor, participantes da Rede PRIMATEC - formada por renomados
parques tecnológicos e incubadoras em todo o território nacional.
Mais informações: www.brainventures.com.br

PROCESSO DE SELEÇÃO
O Instituto Gênesis da PUC-Rio lança dois editais por ano para seleção de novos
empreendimentos. Cada processo de seleção tem duração de quatro meses, e
inclui desde uma entrevista preliminar até a orientação para a elaboração do
Plano de Negócios, passando por uma entrevista comportamental. O processo
de seleção é realizado através de um sistema online, desde o preenchimento
do plano de negócios até a avaliação dos candidatos.

TUDO SE TR ANSFORM A
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PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO
01

Cadastro online dos candidatos

02

Inscrição

03

Entrevista com os candidatos >>> Saída do processo

04 Inscritos pré-selecionados para germinadora/incubadora

PROCESSO DE SELEÇÃO
01

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

02

Pagamento da inscrição

03

Orientação para o Plano de Negócios

04

Entrevista comportamental

05 Banca de analistas >>> Saída do processo
Apresentação prévia dos aprovados

06 para equipe da incubadora
07

Apresentação para banca externa de parceiros >>> Saída do processo

08

Resultado dos aprovados

09 Assinatura do contrato - germinadora/incubadora
10

28
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Resultados do processo de seleção
Número de pretendentes cadastrados no sistema (fizeram
o cadastro no sistema)

107

Número de inscritos (entregaram a ficha de inscrição)

44

Número de inscritos pré-selecionados (número de
inscritos aptos a entrar no processo)

28

Horas de orientação em planejamento de negócios

116 h

Número de planos de negócios entregues

27

Número de empresas germinadas

17

Número de empresas incubadas

4

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.

ASSESSORIAS E CONSULTORIAS
Horas
Assessoria

368

Consultoria

213

Total

581

TUDO SE TR ANSFORM A
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QUALIFICAÇÕES E EVENTOS
Março/2015
Qualificação:

Gestão de Finanças Pessoais
Nº de participantes: 20

Qualificação:
Estratégia Comercial
Nº de participantes: 34

Carga horária: 2h

Carga horária: 4h

Abril/2015

Evento:

Setor 2.5

Nº de participantes: 70

Qualificação:
Nº de participantes: 43
Carga horária: 4h

Junho/2015
Qualificação:

Plano de Marketing
Nº de participantes: 27

Workchopp Gênesis
Carga horária: 4h

Julho/2015
Qualificação:
Branding
Nº de participantes: 28
Carga horária: 4h

Carga horária: 4h
Qualificação:
Gestão da Inovação
Nº de participantes: 19
Carga horária: 4h
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Agosto/2015
Qualificação:

Marketing Digital
Nº de participantes: 31
Carga horária: 4h

Qualificação:
Competição no Mercado Digital
Nº de participantes: 15
Carga horária: 4h

Qualificação:

Qualificação:

Capacitação de
recursos

Planejamento de RH para startups

Nº de participantes: 6

Nº de participantes: 11

Carga horária: 3h

Carga horária: 4h

Setembro/2015
Qualificação:

Rodada de Pitches
Nº de participantes: 13
Carga horária: 4h
Qualificação:
Café Empreendedor Gênesis
Nº de participantes: 22
Carga horária: 3h

Outubro/2015
Qualificação:

Investimentos
Nº de participantes: 17
Carga horária: 4h
Evento:
Workchopp Gênesis
Nº de participantes: 50
Carga horária: 4h

DESTAQUES DE 2015
AFFERO LAB
Fruto de fusão entre quatro empresas, sendo duas graduadas no Instituto
Gênesis - a Eduweb e a Milestone - a Affero Lab recebeu investimento de
duas grandes organizações globais em 2015: a Bertelsmann, uma das maiores
empresas de mídia do mundo, e a IFC - International Finance Corporation,
membro do Grupo Banco Mundial. Líder no mercado brasileiro de educação
corporativa, a Affero Lab registrou faturamento de R$ 135 milhões em 2014. A
empresa oferece soluções de tecnologia, presenciais e blended, voltadas ao
aprendizado, vinculando treinamento e resultados.
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SIEVE
Graduada no Instituto Gênesis em 2012, a Sieve foi adquirida este ano pela
B2W Digital, maior empresa de comércio eletrônico da América Latina. Líder
em inteligência de preços, monitoramento de dados e precificação dinâmica
no e-commerce brasileiro, a Sieve surgiu do trabalho de conclusão de curso
de um de seus sócios. Na época, foi detectada a necessidade de atender às
lojas que vendiam online no Brasil, e precisavam monitorar seus concorrentes
manualmente. A Sieve, então, desenvolveu um robô que percorre os sites de
venda e coleta essas informações de forma inteligente, além de analisar dados.
Em seu período de incubação no Gênesis, a empresa atingiu o status de maior
faturamento da história da incubadora.

RANKING UBI GLOBAL
Em 2015, o Instituto Gênesis da PUC-Rio
ganhou a 13ª posição do World Top 25,
ranking elaborado pela UBI Global, instituição
de pesquisa sueca que avalia e reúne as
melhores incubadoras do mundo. Selecionado
na categoria “Melhores Incubadoras de
Universidades”, o Instituto conquistou o 1º
lugar na América Latina e o 1º lugar no Brasil.
Pelo segundo ano consecutivo, foi a única
incubadora brasileira a fazer parte dos 25
primeiros selecionados.

13ª MELHOR
INCUBADORA
DO MUNDO

Sediada em Estocolmo, na Suécia, a UBI Global
1ª DO BRASIL
é considerada referência mundial na análise
1ª DA AMÉRICA LATINA
de desempenho de incubadoras ao redor do
mundo. Formada por um time internacional
de pesquisadores, a instituição classificou
as incubadoras a partir de três critérios: o valor para o ecossistema, o valor
para as empresas e a atratividade do programa de incubação. Em 2015 foram
avaliadas cerca de 340 incubadoras espalhadas por mais de 60 países, e
mais de 50 indicadores de desempenho foram utilizados para comparar os
processos de incubação.
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PROJETOS EXECUTADOS EM 2015
PROJETO DE EXTENSÃO INDUSTRIAL EXPORTADORA – PEIEX –
NÚCLEO OPERACIONAL PUC-RIO
Objetivo: Incrementar a competitividade sustentável e promover a cultura
exportadora por meio da implementação de melhorias gerenciais e inovações
tecnológicas nas empresas, capacitando-as para o mercado interno e externo.
O projeto é uma iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e
Investimentos, Apex-Brasil, que busca fortalecer a qualificação empresarial das
micro, pequenas e médias empresas do Estado do Rio de Janeiro.
O projeto tem também como objetivo facilitar a interação com as demais
instituições parceiras do Plano Nacional de Cultura Exportadora, PNCE, que
junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MDIC,
e a Subsecretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, SSRI, atuam no planejamento e coordenação das atividades.
Em 2015, o Núcleo Operacional apoiou 150 empresas, além de ter oferecido
diversas capacitações, dentre elas: Primeiros Passos para o Comércio Exterior,
Seleção de Mercados Internacionais, Marketing Internacional e Planejamento
Estratégico para Exportação.
Cliente: APEX - BRASIL

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 crescimentos 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, e, através desse
plano, as mesmas tenham uma primeira experiência de Inovação em seus
produtos, serviços ou processos. Em 2015, foram desenvolvidos os planos de
gestão da inovação em 15 empresas.
Financiador: Financiadora de Estudos e Pesquisas – FINEP

INCUBADORA CRIATIVA
Objetivo: O projeto, aprovado no âmbito do Edital da Faperj de Apoio a
incubadoras de empresas de base tecnológica no Estado do Rio de Janeiro,
prevê a ampliação, extensão e melhoria da Incubadora Criativa do Instituto
Gênesis da PUC-Rio.
Cliente: Faperj
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DESENVOLVIMENTO
LOCAL

Ferramentas de empreendedorismo para o
desenvolvimento local de ambientes de inovação.

DESENVOLVIMENTO
LOCAL
O Instituto Gênesis atua em toda a cadeia de valor do empreendedorismo,
desde a formação do empreendedor, na criação de um ambiente de estímulo à
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.

Reconhecimento
do território

Inovadora

Cultura
empreendedora

UNIVERSIDADE

Semeadora
Germinadora

Aceleradora

Incubadora

Processo de
seleção

Graduação

Comunidade acadêmica
Pesquisa

Desenvolvimento
local

SOCIEDADE

Empreendedorismo
Produto/serviço

PROJETOS EXECUTADOS EM 2015
PROJETO AGIR COSTA VERDE
Objetivo: Apoio e fortalecimento de empreendimentos inovadores na região
da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro, disponibilizando um conjunto de
ferramentas de gestão empreendedora, que, integrados ao desenvolvimento
da atitude e do comportamento de cada empreendedor, permitem a troca de
experiências e a geração de conhecimento, estimulando o melhor desempenho
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desses negócios de base social,
favorecendo seu crescimento. O
referido projeto está integrado ao
Programa AGIR, desenvolvido pela
Fundação Vale.
Regiões Apoiadas: Municípios de Itaguaí
(RJ) e Mangaratiba (RJ.
Impactos alcançados em 2015: Em 2015, o
Projeto AGIR Costa Verde detectou 82 pequenos
empreendedores na Região da Costa Verde, nos setores de
pesca, agricultura familiar, artesanato, avicultura, cabeleireiros
dentre outras. O grupo recebeu capacitação em gestão e
desenvolvimento de plano de negócios. Após a capacitação,
28 empreendimentos foram pré-selecionados e 8 foram os
escolhidos para fazer parte do programa de Incubação, com
duração de 1 ano, além da aplicação de capital semente para o
desenvolvimento do empreendimento.
Cliente: Fundação Vale.

PROJETO AGIR CRIATIVO
Objetivo: Apoio e fortalecimento de empreendimentos inovadores em dois
municípios nas Regiões Norte e Nordeste do país, disponibilizando um conjunto
de ferramentas de gestão empreendedora, que, integrados ao desenvolvimento
da atitude e do comportamento de cada empreendedor, permitem a troca de
experiências e a geração de conhecimento, estimulando o melhor desempenho
desses negócios de base social, permitindo seu crescimento. Assim como o
AGIR Costa Verde, o projeto AGIR Criativo está integrado ao Programa AGIR,
desenvolvido pela Fundação Vale.
Regiões Apoiadas: Município de Parauapebas (PA) e Município
de São Luís (MA).
Impactos esperados em 2015: No Projeto AGIR
Criativo, 4 empreendimentos de Parauapebas e 4
empreendimentos de São Luís foram os escolhidos
para fazer parte do programa de Incubação,
com duração de 1 ano, além da aplicação de
capital semente para o desenvolvimento do
empreendimento.
Cliente: Fundação Vale.

TUDO SE TR ANSFORM A
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UNIDADES DE
APOIO E GESTÃO
DO INSTITUTO
GÊNESIS

Resultados financeiros, relações internacionais,
presença na mídia, produção acadêmica.

UNIDADES DE
APOIO E GESTÃO DO
INSTITUTO GÊNESIS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS

Fonte
Empresas (préincubadas,
incubadas e
graduadas)

Receita

R$ 824 505,57

Custos

Despesas

Pessoal Gênesis

R$ 850 684,09

Projetos captados

R$ 4 360 435,73

Consultorias e
bolsistas de projetos

R$ 373 986,36

Cursos, workshops,
eventos e Empresa
Júnior

R$ 778 181,69

Custeio (material de
consumo, energia,
telefone, correio,
celular, etc.)

R$ 43 224,59

Infraestrutura
(obras, reparos,
móveis e
equipamentos, etc.)

R$ 29 382,56

Execução de
projetos (incluindo
prestadores de
serviços)

R$ 3 918 206,89

Promoção de novos
negócios

R$ 22 173,10

Total de receitas

R$ 5 963 122,99

Total de despesas

R$ 5 237 657,59

* Balanço consolidado até outubro de 2015, com projeção estimada até dezembro de 2015.
** Algumas parcelas de projetos foram recebidas em dezembro de 2015, porém serão executadas em 2016.
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CERNE
O Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos - CERNE, desenvolvido
pelo SEBRAE e pela ANPROTEC, é um modelo que tem como missão promover
melhoria expressiva nos resultados das incubadoras brasileiras. O CERNE está
estruturado em quatro níveis crescentes de maturidade, e cada nível contém um
conjunto de processos-chave que são compostos por práticas-chave.
O nível 1 do CERNE é composto por 33 práticas-chave e o Instituto Gênesis está
implementado e aprimorando seus processos com o objetivo de ser certificado
no início de 2016. Todo o quadro de colaboradores do Instituto Gênesis está
sensibilizado com relação à importância do CERNE e seus benefícios, como
redução da variabilidade, ampliação da quantidade e da qualidade dos
empreendimentos, melhoria na transparência e padronização dos processos e
ampliação da taxa de sucesso dos empreendimentos.

VISITAS NACIONAIS RECEBIDAS
10 instituições visitantes
42 visitantes no total

Pará

Ceará

Rio Grande
do Norte

Paraíba

Bahia

Mato Grosso
do Sul

Minas
Gerais

Rio de
Janeiro

Santa
Catarina

Rio Grande
do Sul

VISITAS INTERNACIONAIS RECEBIDAS
11 grupos visitantes
139 visitantes no total

Colômbia
42 pessoas

Chile
25 pessoas

Cingapura
16 pessoas

Estados Unidos
14 pessoas

Suíça
10 pessoas

Rússia
7 pessoas

Canadá
4 pessoas

Alemanha
1 pessoa

Holanda
20 pessoas
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VISITA DA EQUIPE DO FACEBOOK
O Instituto Gênesis da PUC-Rio recebeu em agosto um grupo da equipe de
Marketing do Facebook, diretamente do Vale do Silício. A empresa solicitou
uma visita ao Instituto, por ser uma referência em incubação de empresas no
exterior. Durante o encontro, seis empresas fizeram um pitch e apresentaram
seus serviços. O grupo de estrangeiros também aproveitou para conhecer as
instalações do Instituto Gênesis e da PUC-Rio.

INTERNACIONALIZAÇÃO
Em 2015, o Instituto Gênesis atuou em duas frentes de trabalho - Land2Land e
o Connect – com o objetivo de promover a internacionalização de empresas. O
Land2land é uma plataforma que abrange sessões de matchmaking, mentoria
e capacitação, de 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 ApexBrasil, que tem como objetivo promover a internacionalização de empresas
inovadoras brasileiras vinculadas a parques tecnológicos e a incubadoras de
empresas, bem como atrair empresas inovadoras e organizações estrangeiras para
as incubadoras e/ou parques tecnológicos brasileiros.
Já o Connect é um programa co-financiado pela Comissão Europeia e coordenado
pelo European Business and Innovation Centre Network (EBN), parceira da Anprotec.
Objetiva a promoção do intercâmbio de empreendedores entre o Brasil e a Europa,
e possibilita o estabelecimento de parcerias de negócios entre empreendedores
além fronteiras. Neste ano, o Instituto Gênesis recebeu dois intercambistas
empreendedores portugueses da empresa siosLIFE, uma empreendedora grega da
empresa Enter Art e um emprededor tcheco da empresa Videoflot.
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PARTICIPAÇÃO EM REDES E ASSOCIAÇÕES
• Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores – Anprotec
• ENOLL – European Network of Living Labs
• InfoDev / Banco Mundial
• Red Emprendedorismo y Innovación en América Latina – Emprendesur
• Red Latinoamericana y Caribeña de Incubadoras de Empresa – RedLAC
• 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
• THA – Triple Hélix Association
• UBI Global
• Rede Global de Empreendedorismo
• Rede Primatec

REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS
• Câmara Especial de Gestão dos Arranjos Produtivos Locais do Estado do Rio
de Janeiro
• Câmara Setorial de Economia Criativa, do Fórum Permanente de
Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, promovido pela
ALERJ – Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
• Cluster do Mercado de Games do Estado do Rio de Janeiro / ALERJ
• IMD – Instituto de Mídias Digitais da PUC-Rio
• Conselho da RioSoft
• Coordenação da REINC – Rede de Incubadoras, Parques Tecnológicos e Polos
do Rio de Janeiro (ReINC)
• Prêmio Noite Rio
• Conselho Empresarial de Tecnologia da FIRJAN
• Conselho Associação Nacional da Inovação, Trabalho e Educação
Corporativa (ANITEC)
• Comitê Gestor do Programa Setorial Audiovisual do Estado do Rio de Janeiro

TUDO SE TR ANSFORM A
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NÚCLEOS
O Instituto Gênesis possui em sua estrutura o Núcleo de Economia Criativa
(NEC), o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e o Núcleo de Economia Social
(NES). Os núcleos são compostos por grupos interdisciplinares que têm
desenvolvido ações e projetos com parceiros públicos e privados, fortalecendo
os setores aos quais estão ligados, os empreendimentos e cadeias produtivas.
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.

AÇÕES DO NEC
TERRITÓRIO CRIATIVO PRAÇA DA REPÚBLICA - PRAÇA ONZE

Com a coordenação de Leonardo Feijó (Multimeios Ideais Criativas) e em parceria
com o Instituto Gênesis da PUC-Rio, o projeto promoveu uma série de debates e
seminários com o objetivo de repensar o papel de tais regiões sob a perspectiva
da economia criativa. O projeto, que reuniu 60 pessoas no Centro Municipal de
Artes Calouste Gulbenkian, ocorreu em maio e junho de 2015 e foi uma realização
da Prefeitura do Rio.

LAPALÊ - FEIRA LITERÁRIA DA LAPA

Em abril de 2015, o Instituto Gênesis, com patrocínio da Prefeitura do Rio, e em
parceria com Leonardo Feijó (Multimeios Ideais Criativas), realizou a primeira
edição da Lapalê: Lapa, Literatura, Entusiasmo. O festival literário contou com 30
editoras, lançamento de livros, apresentações gratuitas de artistas e um festival
de cinema. Foi realizado durante um fim de semana na Praça dos Arcos e recebeu
mais de duas mil pessoas.

MEMÓRIA AFETIVA DO BOTEQUIM CARIOCA

O livro “Memória Afetiva do Botequim Carioca”, lançado em dezembro de 2015,
conta a origem do botequim e a história de 30 bares que já não existem, mas
marcaram a vida da cidade. De autoria de Paulo Thiago de Mello e Zé Octávio
Sebadelhe e coordenação de Leonardo Feijó, o livro é uma realização da Prefeitura
do Rio e da Multimeios Ideais Criativas, com apoio do Instituto Gênesis da PUC-Rio.

APARIÇÕES NA MÍDIA 2015

Número de publicações
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Publicações na PUC
(PUC Urgente, Jornal da
PUC, TV e Rádio PUC,
Portal PUC-Rio Digital)

Mídia Externa
(Jornais, Revistas,
Programas de rádio,
TV e Sites)

Total

9

69

78

CLIPPING DE 2015

O Dia
17/06/2015
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Jornal do Brasil
06/10/2015

O Globo
30/08/2015
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Exame
27/01/2015

Estadão
08/03/2015
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TREINAMENTOS DA EQUIPE
Abril/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Congresso ABVCAP – Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital –
Hotel Windsor Atlântica. Rio de Janeiro, RJ.

Abril/2015 – Paula Araujo Pereira

Workshop de Nivelamento Cerne e Curso de Implantação do Cerne 1 da Anprotec.
Brasília, DF.

Maio/2015 – Priscilla de Paula Ricci

Palestra CVM: A informação nas companhias abertas – Sigilo e divulgação –
FIRJAN. Rio de Janeiro, RJ.

Setembro/2015 - Larissa Frigotto

Participação em MasterClass de Desenvolvimento de Roteiro para Série de TV,
promovido pelo Festival de Cinema do Rio. Rio de Janeiro, RJ.

Outubro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha, Mariane Gropilo
Mello de Araujo, Paula Araujo Pereira, Priscila Perillier O´Reilly de
Araujo Castro, Cátia Araújo Jourdan, Priscilla de Paula Ricci e Ruth
Espinola Soriano de Mello
25ª edição da Conferência Anprotec de Empreendedorismo e Ambientes de
Inovação. Cuiabá, MT.

Novembro/2015 – Laila Rodrigues de Oliveira, Nathália Mello
Almeida, Otávio Levier Serra, Clarice Cabral Martuscello, Igor
Bastos Trajan Lopes, Bernardo Borges Medina.
EmTech Brasil 2015. Rio de Janeiro, RJ.

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS E PALESTRAS
Junho/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Apresentação programa PEIEX - Associação Brasileira de Produtoras
Independentes de Televisão (ABPITV). Rio de Janeiro, RJ.

Junho/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Painel de debate “Empreendedorismo de Alto Impacto e Venture Capital no Brasil
- os desafios do empreendedor e do investidor na prática” - Banco Modal. Rio de
Janeiro, RJ.
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Junho/2015 - Ruth Espinola Soriano de Mello

Palestra sobre economia criativa para Rede Mulheres Grafiteiras – Rede Nami.
Rio de Janeiro, RJ.

Julho/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Painel - Oportunidades de Negócio: Incubação e Aceleração para empresas de
games - BIG Business Fórum 2015. Rio de Janeiro, RJ.

Julho/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Palestra “Empreendedorismo começa no berço” Movimento Empreendedor da
UERJ, Aprenda & Empreenda. Rio de Janeiro, RJ.

Agosto/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Participação Planejamento Estratégico do Rio 500 anos. Rio de Janeiro, RJ.

Setembro/2015 - Julia Bloomfield Gama Zardo

Palestrante no Seminário Internacional de Cultura e Desenvolvimento,
promovido pela UNESCO e MinC por ocasião do 70º aniversario da Unesco. Rio de
Janeiro, RJ.

Setembro/2015 - Julia Bloomfield Gama Zardo

Palestrante do Seminário “Impacto dos Fatores Sociais e Culturais em Ambientes
da Economia Criativa” no Instituto de Economia – IE/UFRJ. Rio de Janeiro, RJ.

Setembro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Palestra “Plano de Vida” - Escola NAVE Núcleo Avançado em Educação (OI Futuro).
Rio de Janeiro, RJ.

Setembro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Palestra “Empreendedorismo e Gestão na Economia Criativa - Mesa Painel 05 - 2ª
Edição do PRODERJ in Company - Startup Rio. Rio de Janeiro, RJ.

Setembro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Palestra “A inserção na realidade brasileira, colocando a ciência e a tecnologia
a serviço da comunidade e orientando suas atividades para a edificação de um
mundo melhor, de acordo com as exigências da Justiça e do Amor” - VII Semana
da Cultura Religiosa, Pastoral Universitária Anchieta – PUC-Rio. Rio de Janeiro, RJ.

Setembro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Palestra “Empreender e Inovar na indústria de petróleo e gás” – Curso
Engenharia Ambiental da Escola Politécnica - Coppe – UFRJ. Rio de Janeiro, RJ.

Setembro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Palestra “Relação entre Universidade, Empresa, Governo e Sociedade” 3°
Congresso Ibero Americano de Governança Universitária - Eixo 2 - Gestão
Universitária Atual. Canoas, RS.
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Outubro/2015 - Julia Bloomfield Gama Zardo

Palestrante na mesa de Cultura Empreendedora no XVI Encontro de Reitores do
Grupo de Tordesilhas. Málaga, Espanha.

Outubro/2015 – Mariane Gropilo

Apresentação do artigo “O indivíduo como foco – gerando competitividade na
nova economia” na 25ª Conferência Anprotec de Empreendedorismo e Ambientes
de Inovação – Cuiabá, MT.

Outubro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Palestra “Relação entre Universidade, Empresa, Governo e Sociedade” reunião
sobre gestão universitária e a inovação – UNIFAL. Alfenas, MG.

Outubro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Palestra “UNIFAL Universidade Empreendedora” no Projeto Institucional UNIFAL
Empreendedora. Alfenas, MG.

Outubro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Palestra “Eneva Empreendedora” no premio Eneva de inovação 2015. Rio de
Janeiro, RJ.

Outubro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Mesa de abertura do “Transmedia Week 2015 na PUC-Rio”. Rio de Janeiro, RJ.

Novembro/2015 - Julia Bloomfield Gama Zardo

Palestrante na mesa “Indústrias criativas, criações funcionais e novas mídias”
no Forum Internacional de Economia, Criatividade, Cultura e Arte (ECCA). Rio de
Janeiro, RJ.

Novembro/2015 – Thulio Dias Gomes

Palestrante na mesa sobre Fontes e Reprensentações Alternativas na II Semana
de Biblioteconomia da UFRJ. Rio de Janeiro, RJ.

Novembro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Mediador da mesa “Criatividade, Inovação e Tecnologia” no Fórum de Economia,
Criatividade, Cultura e Arte (ECCA), MAR. Rio de Janeiro, RJ.

Novembro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Palestra “Por que Empreender?” Teatro Guarany - Universidade Católica de
Pelotas. Pelotas, RS.

Novembro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Palestra “Mejores practicas del Instituto Gênesis: Incubadoras Hibridas – La
experiencia del Instituto Gênesis” – Primer workshop Latino Americano de UBI
Global Benchmark - Universidad EAN, 2015. Bogotá, Colômbia.
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Novembro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Palestra “O que fazer para consolidar um empreendimento” no DECOLA#2, no
NAVE RIO, apresentação de projetos “pitch” dos alunos. Rio de Janeiro, RJ.

Novembro/2015 – Priscila Perillier O´Reilly de Araujo Castro

Apresentação de cases de sucesso – Caso Gênesis/Oi na VIII Feira Internacional
da Amazônia – FIAM. Manaus, AM.

AULAS E CURSOS MINISTRADOS
Janeiro a Dezembro/2015 - Julia Bloomfield Gama Zardo

Disciplina de “Orientação de Projeto Aplicativo” para turma do pós-graduação latu
senso com ênfase em negócios, da Fundação Dom Cabral (FDC). Rio de Janeiro, RJ.

Março/2015 - Ruth Espinola Soriano de Mello

Aula sobre negócios sociais para alunos da Pace University/EUA. Rio de Janeiro, RJ.

Abril/2015 - Ruth Espinola Soriano de Mello

Professora do Curso de “Extensão Inovação e Cognição - Projetos e
Empreendimentos Inovadores em Psicologia e Áreas Afins”. Rio de Janeiro, RJ.

Maio/2015 - Julia Bloomfield Gama Zardo

Professora do Curso de “Extensão Inovação e Cognição - Projetos e
Empreendimentos Inovadores em Psicologia e Áreas Afins”. Rio de Janeiro, RJ.

Maio/2015 – Priscila Perillier O´Reilly de Araujo Castro

Professora do Curso de Planejamento e Implantação de Incubadora - XIV Encontro
da Rede Sul-Mato-Grossense de Inovação – SEBRAE/MS. Campo Grande, MS.

Maio/2015 – Mariane Gropilo

Pílula de conhecimento de Planejamento Estratégico e Plano de Ação, turma
Mentoria do Instituto Gênesis. Rio de Janeiro, RJ.

Maio/2015 – Mariane Gropilo

Aula de Empreendedorismo na turma de Integradora III da PUC-Rio. Rio de
Janeiro, RJ.

Agosto/2015 - Julia Bloomfield Gama Zardo

Professora do minicurso “Incubação como fomento à economia criativa”, no XI
Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura - ENECULT. Salvador, BA.
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Setembro/2015 - Julia Bloomfield Gama Zardo

Professora do “Minicurso de Empreendedorismo” no 72º Congresso Técnico
Científico da Engenharia e da Agronomia. Fortaleza, CE.

Novembro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Disciplina de “Liderança, empreendedorismo, intraempreendedorismo e
inovação” do Curso MBA de Gestão Universitária do COMUNG (Consórcio das
Universitárias Comunitárias), RS.

Novembro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Aula de Inovação e empreendedorismo na turma do MBA Gestão do
Conhecimento – MBKM da CRIE/Coppe/UFRJ. Rio de Janeiro, RJ.

PRÊMIOS E BANCAS
Julho/2015 - Ruth Espinola Soriano de Mello

Participação na banca de seleção do Ciclo I de Novos Empreendedores de
Negócios Sociais de 2015 do Sebrae RJ. Rio de Janeiro, RJ.

Julho/2015 - Priscila Perillier O´Reilly de Araujo Castro

Avaliadora na banca examinadora da 2ª fase do Processo Seletivo para acesso
ao Sistema de Incubação da Inova Metrópole etapa Pré-Incubação/ Incubação –
UFRN. Natal, RN

Julho/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Parecerista ad hoc que contribuiu com a avaliação de manuscritos enviados para
a Revista NUPEM em 2015 - Revista NUPEM, Campo Mourão.

Outubro/2015 - Ruth Espinola Soriano de Mello

Participação na banca de seleção de projetos da Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro ABIH-RJ. Rio de Janeiro, RJ.

Novembro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Conselheiro Consultivo do Fórum Internacional de Economia Criativa (ECCA) –
Museu de Artes do rio (MAR). Rio de Janeiro, RJ.

Novembro/2015 - Ruth Espinola Soriano de Mello

Avaliadora Ad Hocs nas Bancas Avaliadoras referentes a Seleção Pública
Incubadora Tecnológica de Campina Grande – ITCG/Fundação Parque Tecnológico
da Paraíba – 01/2015. Rio de Janeiro, RJ.
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Novembro/2015 - Ruth Espinola Soriano de Mello

Premiação na classificação de professora orientadora no ciclo histórico do RJ no
âmbito do Desafio Sebrae Universitário. Rio de Janeiro, RJ.

Novembro/2015 - Ruth Espinola Soriano de Mello

Participação na banca de seleção de negócios sociais na Maratona Sebrae de
Negocios Sociais no Rio Centro. Rio de Janeiro, RJ.

Novembro/2015 - Julia Bloomfield Gama Zardo

Premiação na classificação de professora orientadora no ciclo histórico do RJ no
âmbito do Desafio Sebrae Universitário. Rio de Janeiro, RJ.

Dezembro/2015 – José Alberto Sampaio Aranha

Comissão Julgadora do Prêmio “Empreendedor 2015” – AgeRio – Teatro Municipal.
Rio de Janeiro, RJ.

Dezembro/2015 – Ruth Espinola Soriano de Mello

Participação em banca de negócios sociais do Projeto Ação. Promoção Casa do
Eixo Rio. Rio de Janeiro, RJ.

PUBLICAÇÕES
ARANHA, José Alberto Sampaio. O que eu vou ser. Caderno Globo Empreendase, São Paulo, v. 1, n. 1, dez. 2015.
ARAUJO, Mariane Gropilo de Mello; CASTRO, Priscila Perillier O´Reilly de;
MAGACHO, Lygia Alessandra Magalhães. O individuo como foco:
gerando competitividade na nova economia. CONFERÊNCIA DE
EMPREENDEDORISMO E AMBIENTES DE INOVAÇÃO, 25, outubro de 2015, Cuiabá.
Anais... Cuiabá, MT: ANPROTEC, 2015.
ZARDO, Julia Boomfield Gama; MELLO, Ruth Espinola Soriano; MARTUSCELLO,
Clarisse Cabral. Meu Futuro Negócio: transformações metodológicas

no programa de formação complementar universitária em
empreendedorismo inovador. CONFERÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO

E AMBIENTES DE INOVAÇÃO, 25, outubro de 2015, Cuiabá. Anais... Cuiabá, MT:
ANPROTEC, 2015.

TUDO SE TR ANSFORM A

53

EMPREENDIMENTOS

Empresas incubadas e graduadas.

EMPREENDIMENTOS
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Bio-AXS
Graduada 2015
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
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
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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.
Neogeo Engenharia
Incubada
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
TUDO SE TR ANSFORM A
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Quadrimind
Incubada
Desenvolve sistemas corporativos convencionais e soluções para dispositivos
móveis. Atualmente, além dos jogos gratuitos disponíveis para iOS e Android, a
empresa também desenvolve aplicativos voltados para clientes empresariais.
Com mais de 40 aplicativos postados, a empresa já ultrapassou a marca de 5
milhões de downloads.
www.quadrimind.com
Go Pipe
Incubada
O Gopipe.co é uma plataforma web que fornece aos seus usuários ferramentas
de controle com visão de futuro para área comercial. Além dos dados usuais,
o GoPipe.co analisa o comportamento das vendas de forma segmentada,
“aprendendo” com ele e exibindo indicadores de previsão de fechamento de
negócios.
www.gopipe.co
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
Taquion Sistemas Móveis
Incubada
Empresa de software e serviços, que oferece soluções empresariais para
automação de processos (vendas, logística, inteligência, treinamento, controle),
utilizando plataformas móveis, e visando ganhos de produtividade, redução de
custos e melhoria do ambiente através da transformação da forma de trabalho.
hugo.alves@abacomm.com.br
Weavers
Graduada
Oferece soluções de conectividade (internetworking).
www.weavers.com.br
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TLV Soluções em Informática
Incubada
Empresa de desenvolvimento de programas de computador sob encomenda,
sendo a responsável por grande parte dos projetos de desenvolvimento de
tecnologias com recursos de inovação, da empresa TPV Inova Soluções em
Informática S.A.
paulo@pvinova.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
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
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
TUDO SE TR ANSFORM A

61

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
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
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K2 Sistemas
Graduada
Empresa de base tecnológica focada em desenvolvimento de software sob
demanda e provedora de soluções de software para o mercado de 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
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 online e oferece soluções que englobam sistemas de gestão e certificação.
www.passo-a-passo.com
Smart Decision
Graduada
Empresa de desenvolvimento de software de Sistemas de Apoio à Decisão.
Atualmente tem forte presença no setor de petróleo e gás e, simultaneamente,
no setor de saúde através da sua plataforma de gestão de pacientes (www.
meconsulte.com).
www.smartdecision.com.br
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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 Nova
Incubada
Casa de inovação que acredita no poder das ideias simples para gerar grandes
histórias e experiências únicas. Capaz de planejar campanhas e posicionamento
de comunicação para marcas, conta ainda com expertise nas áreas de branding,
gráfica, digital e filmes.
www.6d.com.br
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
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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

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

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
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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

EDUCAÇÃO
Planetapontocom
Tem a missão de desenvolver soluções inovadoras para a educação brasileira.
Promove a discussão sobre os meios de comunicação, seus papéis e as
transformações que operam nas organizações sociais e nos indivíduos.
Promovem instrumentos para que esses meios possam ser avaliados de forma
crítica por todos os cidadãos e plenamente utilizados nos processos de ensino /
aprendizagem e de exercício da cidadania.
www.planetapontocom.org.br
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
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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
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.
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
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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 e trainee e treinamento.
www.verosolutions.com.br

MEIO AMBIENTE
Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental – IMM
Graduada 2015
Desenvolve projetos de educação ambiental com instituições de ensino e
empresas, além de metodologias inovadoras para a formação de educadores
ambientais, programas de educação ambiental para o Licenciamento Ambiental
e Sustentabilidade Corporativa e ações para famílias e Comunidades visando à
formação de cultura socioambiental.
www.molequemateiro.com.br
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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 2015
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
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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 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
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
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EQUIPE GÊNESIS
2015

EQUIPE GÊNESIS

EQUIPE
• Alexandra Ancora da Luz de
Souza Mendes

• Ana Gabriella Pinheiro de Andrade

• Mariana Fernandes Gomes Galvão

• Ananda Luiza Campana Silva

• Mariana Ribeiro Cosenza
Marques Porto

• Bernardo Borges Medina

• Naiara Raposo Amaral

• André Cabral

• Carla Yukari Totumi Cunha

• Catharina Madalena da Rocha
Miranda Carvalho de Araujo
• Catia Araújo Jourdan

• Clarice Cabral Martuscello

• Daniel José Milhomens da Mota
• Eduardo Palma de Seixas
• Gelbe Assis

• Guilherme Moyna

• Mariane Gropilo Mello de Araujo
• Nathália Mello Almeida

• Nycole Niebus Fernandes de
Oliveira
• Otávio Levier Serra

• Paula Araujo Pereira

• Paula do Couto Costa

• Paula Soares de Melo Silveira
• Pedro Fontielle Gehrt

• Henrique Fernandes Pacheco

• Priscila Perillier O’Reilly de
Araújo Castro

• Igor Bastos Trajan Lopes

• Priscilla de Paula Ricci

• José Alberto Sampaio Aranha

• Renata Nascimento de Sena

• Higor Hebert França da Cunha

• Priscila Rossi Gomez Pereira

• Joana Marcos Chissini

• Renata Mamede

• João Marcos Figueiredo
Cavalcante Albuquerque

• Ruth Espinola Soriano de Mello

• João Lucas Coelho da Fonseca e
Andrade Mello
• Julia Bloomfield Gama Zardo
• Julia Esteves Abreu

• Laila Rodrigues de Oliveira
• Lara Cavalcanti Martins

• Larissa dos Santos Frigotto
• Laura Nascimento Brito
• Lucas Ribeiro Borges
• Luciana Maurício

• Luísa de Siqueira Queiroz
• Luiz Felipe O’Reilly

• Maria Isabela Miranda de Lima
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• Sabrina Gander

• Stella Buback dos Santos

• Tamine de Souza Bunahum
• Thaís Dias Delfino Cabral
• Thiago Barata

• Thulio Dias Gomes

• Victor Japiassú dos Santos Rêgo
• Victoria Ananias Schuabb

• Vivian Peuker Sardon Steinhäuser

EQUIPE DE CONSULTORES E PROFESSORES

• Alain Fares | Ryo Consulting

FICHA TÉCNICA

• Coordenação: Paula Araujo Pereira

• Alfredo Laufer | CEU – Centro de
Empreendedorismo Universitário
Ltda
• Bruno Maia | 14 Agência de
Conteúdo Estratégico Ltda-ME

• Celso Leonardo Barbosa
| Inovatop Treinamento e
Desenvolvimento Profissional e
Gerencial

• Christian Nunes Aranha | Matrix
Treinamento e Informação EIRELI
– ME

• Leonardo Feijó Sampaio |
Multimeios Ideias Criativas
• Leonardo José dos Santos |
Innovactive Consultoria em
Gestão Estratégica e Soluções
para novos negócios LTDA
• Lygia Alessandra Magalhães
Magacho
• Marcelo Rodrigues Almeida |
ORANGO Ventures
• Mila Desouzart de Aquino Viana
• Raphael Zaremba

• Daniel Orlean | 3L Ventures

• Regina Jardim

• Edoardo Sigaud Gonzales |
Sigaud Gonzales Advogados
Associados Ltda

• Sandra Korman

• Ricardo Yogui

• Eduardo Costa | Nest Boston do
Brasil Ltda-ME
• Eduardo Soluri | Null Pointer
Tecnologia Ltda
• Fátima Ludovico

• Revisão: Julia Zardo, Paula Araujo
Pereira, Raquel Pedroza e Thulio
Dias Gomes
• Produção: Paula Araujo Pereira
• Design: Fernanda Xavier e JP
Cunha (Binky)
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www.genesis.puc-rio.br
Rua Marquês de São Vicente 225 - Edifício Dom Jaime de Barros Câmara
Instituto Gênesis - Incubadora de Empresas PUC-Rio
Gávea - Rio de Janeiro, RJ, Brasil
E-mail: genesis@puc-rio.br - Tel: +55 (21) 3527.1371 - Fax: +55 (21) 3527.1805
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