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Um ano para 
colher frUtos do 
nosso trabalho.
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ApreSentAção

Este Relatório Anual apresenta um panorama do trabalho realizado 
pelo Instituto Gênesis da PUC-Rio, e é publicado anualmente desde 1997. 
Classificada como a 9ª melhor incubadora do mundo no Global Top 25, 
ranking elaborado pela UBI Index, o Instituto Gênesis colheu, em 2014, os 
frutos de um trabalho iniciado há mais de 17 anos. 

Através dos seus programas de formação, em 2014 promoveu a cultura do 
empreendedorismo de forma transversal para 2576 pessoas, através de 28 
disciplinas de graduação, 4 cursos de extensão, 6 programas de sensibili-
zação, 4 eventos, 2 projetos, criando ambientes multidisciplinares de troca 
e construção de conhecimentos.

Em 17 anos, o Instituto Gênesis gerou 138 empreendimentos que estão no 
mercado e juntos somam um faturamento superior a R$ 2,25 bilhões, com 
um crescimento em média de 20% ao ano. Atualmente o Instituto Gênesis 
possui em seu portifólio 11 empresas germinadas, 11 empresas incubadas, 
60 graduadas e 56 satélites. Em 2014, 62 das 82 empresas germinadas, 
incubadas e graduadas geraram juntas um faturamento total de R$ 755 
milhões e empregaram diretamente 2737 profissionais. 

E por fim, através da área de Desenvolvimento Local, que é responsável 
pela aplicação dos conhecimentos gerados pelo Instituto Gênesis nos 
territórios em que atua, executou 5 projetos de desenvolvimento local em 
2014 que contribuíram para o município do Rio de Janeiro, o município de 
Itaguaí, o município de Mangaratiba e diversas regiões do Estado do Rio 
de Janeiro.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2014.
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Quanto mais procuramos aprender 
sobre um determinado assunto, 
percebemos que mais ele se torna 
complexo. Em 2000, o Instituto 
Gênesis foi classificado como a 
melhor incubadora do país e nós 
acreditávamos, naquela época, 
que entendíamos do assunto, que 
sabíamos preparar novos empre-
endimentos. Neste ano o Instituto 
Gênesis foi classificado em 9° lugar 
entre as incubadoras universitá-
rias (UBI Index) do mundo e nós 
chegamos à conclusão de que 
precisamos aprender muito mais 
sobre os mecanismos de geração 
de novos empreendimentos. Como 
dizia Nelson Mandela: “Eu descobri 
o segredo de que após escalar uma 
grande montanha, e somente aí, de 
que existiam muito mais monta-
nhas que eu teria que escalar”. 

Uma das dificuldades em se reter 
uma determinada competência 
é que temos duas variáveis no 
tempo: uma é o tempo necessário 
para se adquirir um conhecimen-
to, e a outra é a modificação do 
processo pelo próprio decorrer do 
tempo. Portanto, precisamos ter 
uma velocidade de retenção do 
conhecimento pelo menos igual 
à soma do tempo do aprendizado, 
mais o tempo das mudanças oca-
sionadas no processo, e isto para 
permanecer no mesmo lugar. 

As modificações do processo vêm 
ocorrendo pelo surgimento de 
novos mecanismos na preparação 
de empreendimentos nascentes. Do 
antigo processo linear de pesquisa, 
para o desenvolvimento de tecnolo-
gias, para se encontrar aplicações 
para estas tecnologias e finalmente 

a produção de inovação, para os 
vários processos que podem chegar 
à inovação sem passar pelos ou por 
algum dos processos tradicionais.

Situações complexas como esta 
exigem modelos de gestão comple-
xos e nós optamos pelo conceito 
de organização autopoiética de 
Maturana. Como numa divisão 
celular tipo meiose - divisão de 
célula mãe com multiplicação 
de células diferentes - e sob a 
batuta da Priscila Castro, Gerente 
Executiva, fomos e vamos dando 
autonomia para os novos pro-
cessos. Criamos a Semeadora, 
produzindo startups a partir das 
demandas de cadeias produtivas 
das grandes empresas, quando 
estas implantam os processos 
de inovação (NAGI); a Inovadora, 
iniciando startups com inovações 
de usuários em laboratórios vivos 
de experimentação; a Aceleradora, 
dando consistência de crescimento 
às startups através da internacio-
nalização e do capital empreende-
dor; a Germinadora (nossa antiga 
pré), estimulando as startups 
dos laboratórios de pesquisa; e a 
nossa velha e querida Incubadora 
premiada, abrigando e apoiando 
projetos estruturados dos grupos 
de empreendedores.

Com a sensibilidade e habili-
dade da Julia Zardo, nossa ca-
rismática Gerente de Cultura 
Empreendedora, fomos e vamos 
fecundando e fertilizando mentes 
e corações para que ideias e mais 
ideais se transformem em planos, 
projetos, protótipos e embriões 
assistidos ou espontâneos.

menSAgem do diretor
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Prof. José 
Alberto

Sampaio 
Aranha

Diretor do 
instituto

Gênesis da 
pUc-rio

Com instinto materno, a Gerente 
de Desenvolvimento Local, Cátia 
Jourdan, acolhe num abrigo 
(habitat de inovação ou ecossiste-
ma) estas iniciativas. Olha para os 
parques, para os laboratórios vivos 
e para as cidades inteligentes, 
como um sistema sustentável.

Numa organização deste tipo, é 
fundamental uma Paula Araujo, 
querida Gerente das Unidades 
de Apoio e Gestão, que coloque 
ordem na casa, se preocupe com 
os padrões de qualidade (CERNE) 
e sirva de líbero para suportar as 
arritmias cardíacas do dia a dia. 
Como nos três mosqueteiros, as 
nossas três meninas superpodero-
sas são quatro.

Estas quatro áreas formam a base 
de sustentação do Gênesis. Nossa 
organização  aprende a aprender 
e está constantemente criando 
(Gênesis) formas de sobreviver e 
de colaborar com a preparação de 
empreendedores que realizam o 
desenvolvimento de localidades, 
melhorando a qualidade de vida 
das pessoas.

“Nada sabemos da alma, 

Senão da nossa; 

As dos outros são olhares, 

São gestos, são palavras, 

Com a suposição de qualquer 
semelhança 

No fundo.” 

(Fernando Pessoa).
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culturA empreendedorA

coMo FoMEntaMoS o ESpírito EMprEEnDEDor

A área de Cultura Empreendedora do Instituto Gênesis da PUC-Rio é res-
ponsável pelas atividades de ensino e pesquisa em empreendedorismo e 
inovação. Promove uma diversidade de palestras, oficinas, cursos, progra-
mas, disciplinas e eventos que abordam desde aspectos comportamentais 
do empreendedor ao planejamento de negócios, da geração de ideias e opor-
tunidades à gestão de carreiras e empreendimentos, e com foco em dife-
rentes setores da economia. Dissemina a cultura empreendedora e fomenta 
o espírito empreendedor para formar cidadãos empreendedores e novos 
negócios. Os produtos e processos da área de cultura empreendedora são 
organizados e segmentados em função de seu público.

cUrSoS, oFicinaS, palEStraS E DiSciplinaS DEStinaDaS a 
DESEnVolVEr E apriMorar a prática Do EMprEEnDEDoriSMo

Aluno

Ensino na 
graduação

Disciplinas
Empresa Júnior PUC-Rio

Domínio adicional

Cursos de extensão
Inove Carreiras e Negócios

Meu futuro negócio
Eventos e Parcerias

Núcleos de pesquisa

Mundo
Disseminação 

da cultura 
empreendedora

Brasil

Ensino na 
extensão

Ensino na
pós-graduação

Público em 
geral

OPTE
Orientação profissional para o Trabalho e Empreendedorismo

INCUBADORA

Empresas
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diSciplinAS de empreendedoriSmo 
de grAduAção

empreSA Júnior

*
O mesmo 
aluno 
pode estar 
matriculado 
em mais 
de uma 
disciplina

2014.01

Professores e colaboradores 22

Disciplinas 28

Turmas 39

Alunos de graduação 978

Matrículas* 1165

Alunos certif icados no Domínio Adicional em Empreendedorismo 28

Há 19 anos, alunos da PUC-Rio, com espírito empreendedor e iniciativa, de-
cidiram correr atrás de novas oportunidades e fundaram a Empresa Júnior 
da PUC-Rio. Em 2014, ano seguinte às ações que celebraram sua maioridade, 
a empresa vive um momento ímpar. Promoveu um evento com o objetivo de 
transmitir a real essência da Empresa Júnior, o famoso “Sentimento EJ”, e 
também desmistificar os diversos significados do empreendedorismo para toda 
a comunidade acadêmica da PUC-Rio. Com o evento MOVE, 3.000 alunos da uni-
versidade puderam estar em contato com histórias inspiradoras, experiências 
enriquecedoras e histórias de sucesso vividas por jovens empreendedores.

Após 17 anos de construção de uma cultura empreendedora, formando tanto 
alunos quanto professores, e sendo coerente com a proposta original de 
disseminar essa cultura pela Universidade, o Ensino de Empreendedorismo 
na Graduação da PUC-Rio vivencia uma nova fase: uma coordenação distri-
buída das disciplinas do Domínio Adicional através dos departamentos da 
Universidade. Em toda sua trajetória, o Ensino de Empreendedorismo na 
Graduação tem como resultado 14.464 alunos matriculados e no domínio 
adicional, primeiro em empreendedorismo a ser reconhecido pelo MEC, 569 
alunos formados.

núMEroS DE 2014
Membros atuais da 
Empresa Júnior

25

Membros que atuaram 
em 2014

45

Projetos realizados 40

Projetos em andamento 20

Satisfação dos clientes 94%

Preço médio R$ 6.493,00

Prazo médio 60 dias 
úteis
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cliEntES EM 2014

• Múcio Júnior

• Thiago Montebello

• Antonio Felipe Santa Maria

• Imóveis FIT

• Canal Marítimo

• Dellás Olivas

• Alda Oliveira

• Contêiner Bar

• Danilo Gama Filho - Xtart

• Guilherme Péret - Vila Perét 
Imóveis

• VG Arte

• Xaman

• Grupo Trigo

• GoBooks

• Luiz Nachbin

• Rogério Gomes

• Vanessa e César Simões

• Avante

• Thiago Bonfim

• Gustavo Miranda

• Marcelo Chianello

• Tecgraf

• Silentium

• AAJB

• Projeto de Gente

• César Simões

• Câmara Portuguesa

• Reduto

• Arpex Capital

• Souza Cruz

• Rebecca

• MiMartina

• Impressora 3D

• Luiza Carino

• Marcelo Barboza

• Projeto Jovem Maricultor

• Articus

• PUC-Rio

• UH Saúde

• Natubrás

• Escolha Certa

• Luna & Gabo

• Machinna

• Rubens Mascarenhas

• Maria Carla Fontenelle
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EVolUção Do FatUraMEnto

2005

R$ 500.000,00

R$ 400.000,00

R$ 300.000,00

R$ 200.000,00

R$ 100.000,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

*
Estimativa 
até dezembro 
de 2014

curSoS de empreendedoriSmo 
de  extenSão

Cursos Alunos

Música e Negócios 2 75

Cidades Criativas e Patrimônio Cultural 1 23

Mercado Editorial e Transmídia: Novos 
negócios do Conteúdo 1 31

Total 4 129

inove cArreirAS & negócioS
O programa visa dar acesso ao conhecimento especializado na geração 
e desenvolvimento de negócios inovadores, e constitui o programa de 
sensibilização de cultura empreendedora oferecido pelo Instituto Gênesis 
da PUC-Rio. Desde 2009, é oferecido gratuitamente para o grande público 
fluminense e abrange a promoção de três módulos sequenciais - Atitude 
Empreendedora, Mercado & Inovação e Planejamento de Negócios – que 
somam atualmente uma jornada de 9 horas. 

Pessoas inscritas Pessoas que receberam o 
certif icado*

Inove Carreiras & 
Negócios oferecidos

575 200 4

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

Eventos Pessoas

2 60

Palestras Palestrantes Inscritos Alunos Planos de negócios 
entregues

12 8 214 65 (média) 12

Em 2014, foram realizadas duas edições do Gênesis de Portas Abertas 
com o objetivo de apresentar a incubadora e suas empresas incubadas e 
germinadas. Ao final do evento o público tem a possibilidade  de visitar os 
escritórios das empresas incubadas e as instalações do Instituto Gênesis.

O programa, realizado em uma parceria do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) da 
Firjan com o Instituto Gênesis, tem como objetivo colocar o conhecimento 
de empresários à disposição dos alunos de graduação e 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 incentivados 
a apresentar propostas de novos negócios. Ao final do programa, durante 
o VIII Seminário IEL de Empreendedorismo, as melhores ideias são 
premiadas e ganham 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 de uma 
formação em empreendedorismo em equipe, desenvolvida pelo Instituto 
Gênesis e inspirada na metodologia Team Academy.

GÊNESIS DE PORTAS AbERTAS 

eventoS e pArceriAS
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Alunos participantes Trabalhos apresentados

400 6

Palestras Palestrantes Inscritos Alunos Planos de negócios 
entregues

12 8 214 65 (média) 12

Realização de uma edição do evento que tem como principal objetivo 
apresentar os produtos finais das sete turmas da disciplina de graduação 
Atitude Empreendedora oferecidas em 2014.1.

Em outubro de 2014, o Instituto Gênesis apoiou o lançamento do 
#projetoempreender, uma iniciativa do Canal Futura em parceria com 
o Sebrae. O #projetoempreender é composto por uma série de ações – 
que inclui programa de TV, interprogramas de curta duração e um jogo 
virtual – que abordam o tema do empreendedorismo voltado aos jovens. 
O projeto foi lançado no Campus da PUC-Rio e, durante o evento, que foi 
mediado pelo jornalista Marcelo Tas, representantes das instituições 
realizadoras falaram sobre a importância da educação empreendedora. 
Na ocasião, foram apresentados, em primeira mão, trechos da série 
#projetoempreender, e estiveram presentes 100 pessoas. 

Durante a XVII Mostra PUC-Rio, em agosto de 2014, o Instituto Gênesis 
promoveu o Concurso Mentoria + Coworking. O objetivo com esta ação era 
estimular os visitantes da Mostra PUC, que tivessem uma ideia ou um 
projeto inovador, a tirá-los do papel. O concurso contou com a participação 
de 37 candidatos. A ideia vencedora recebeu gratuitamente três meses de 
mentoria e, ao longo desse período, os empreendedores tiveram acesso 
livre ao espaço de coworking do Instituto Gênesis PUC-Rio.

A empresa graduada Cinema Nosso promoveu a Competitiva de Curtas do 
VI Festival CineMundo, festival de curtas, longas e games que ocorreu em 
paralelo com o II Seminário Internacional: formação, público e mercado 
audiovisual, entre os dias 19 e 23 de Agosto, na Caixa Cultural no Rio de 
Janeiro. O objetivo da competitiva é incentivar novas produções e promover 
jovens realizadores que têm como faixa etária de 15 a 29 anos, advindos de 
projetos de formação em audiovisual, escolas livres ou universitários. O 
Instituto Gênesis, parceiro do evento, premiou os vencedores da categoria 
Games com a Mentoria + Coworking. 

FEIRA DE IDEIAS E AÇõES EMPREENDEDORAS

#PROjETOEMPREENDER 

CONCURSO MENTORIA + COwORkING

VI FESTIVAL CINEMUNDO



18 DESAFIO UNIVERSITáRIO EMPREENDEDOR

premiAçõeS

Objetivo: Auxílio na ampliação da formação dos alunos em 
empreendedorismo, na publicação de trabalhos relacionados à educação 
empreendedora e ao empreendedorismo, visando desenvolver lideranças 
capacitadas a atuar na criação, desenvolvimento, apoio e fomento de 
negócios inovadores por meio de um melhor entendimento sobre o papel 
do empreendedor e sua contribuição para o desenvolvimento local. 

Cliente: Sebrae Nacional

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES 
NA PUC-RIO

proJetoS executAdoS em 2014 

A professora de empreendedorismo da PUC-Rio e colaboradora do Instituto 
Gênesis, Ruth Espinola Soriano Mello (à direita na foto), foi premiada em 
2014 no Desafio Universitário Empreendedor como a professora orientadora 
mais indicada pelos alunos no Estado do Rio de Janeiro. O Desafio é 
uma competição nacional de caráter educacional, voltada para alunos e 
professores, desenvolvida pelo SEBRAE, que tem como objetivo estimular 
o desenvolvimento de atitudes empreendedoras, por meio da capacitação, 
aprimoramento e desenvolvimento de habilidades corporativas.

Fo
to

: A
n

dr
é 

Cy
ri

AC
o



Objetivo: Concepção, organização e execução do primeiro Curso de 
Gestão de Territórios Inovadores, que foi desenvolvido ao longo de três 
módulos, realizados respectivamente em agosto no Rio de Janeiro/RJ, 
setembro em Brasília/DF e em outubro em Florianópolis/SC. O curso 
de Multiplicadores ocorreu no Rio de Janeiro em abril e também foi 
realizado pelo Instituto Gênesis.

Cliente: Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC

CURSO DE GESTÃO DE TERRITóRIOS INOVADORES
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Apoio ÀS empreSAS

coMo trabalhaMoS para DESEnVolVEr iDEiaS, 
proJEtoS E nEGócioS

A área de Apoio às Empresas do Instituto Gênesis da PUC-Rio funciona 
como interface na troca de conhecimento entre a Universidade e a socie-
dade, gerando produtos inovadores que solucionem demandas do mercado. 
Concentra todo o sistema de seleção, apoio e desenvolvimento de ideias, 
projetos e  negócios inovadores e autossustentáveis de diversos setores.  
Possibilita o desenvolvimento de negócios por meio de assessorias e con-
sultorias periódicas, qualificações, infraestrutura física e networking. A 
partir de uma nova metodologia, implementada em 2014, o Instituto Gênesis 
segmentou os  processos de apoio e estímulo ao desenvolvimento de ideias, 
projetos e negócios inovadores.

procESSoS DE apoio E EStíMUlo ao DESEnVolViMEnto DE 
iDEiaS, proJEtoS E nEGócioS inoVaDorES

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 (nos laboratórios, empresas 
pré-incubadas, incubadas e graduadas) as soluções tecnológicas existentes. 
Além de já possuir convênio estabelecido com a Oi desde 2009, em 2014, 
o Instituto Gênesis firmou um novo convênio com a Módulo Security 
Solutions S/A.

inoVaDora
SEMEaDora GErMinaDora incUbaDora acElEraDora

Tem uma ideia?
A semeadora 
e a inovadora 

do Gênesis 
transformam 
sua ideia em 

negócio.

Tem um projeto?
Evolua seu 

projeto em um 
negócio na 

germinadora.

Tem um negócio?
A incubadora 

ajuda a 
desenvolver seu 

negócio para 
se destacar no 

mercado.

Precisa de 
investimento?
Impulsione seu 

negócio na nossa 
aceleradora.
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inovAdorA

germinAdorA

Tem como objetivo identificar e desenvolver ideias buscando sua viabilidade 
no mercado. Apoia ideias nascentes de duas formas: a partir da Synapse, 
um laboratório de experimentação instalado no Instituto Gênesis, que utiliza 
o método de Lean Startup, produção de um MVP (mínimo produto viável) 
da ideia, um protótipo, para testá-lo no mercado, e, a partir da experiência 
dos usuários, aprimorar seu desenvolvimento; e através do Mentoring, que 
promove a orientação de empreendedores colaborando para que estes “tirem 
sua ideia do papel”, utilizando metodologia inovadora 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.

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 empreendimento, planejando 
sua inserção no mercado e sua entrada na Incubadora do Instituto Gênesis. 

Resultados em 2014

Empreendimentos residentes 8

Empreendimentos virtuais 3

Empreendimentos com processo interrompido 5

Empreendimentos que passaram para a fase de incubação 2

Empreendimentos da Germinadora*

Postos de trabalho (incluindo sócios) 29

Faturamento total aproximado R$ 430 000,00

Tributos pagos R$ 45 000,00

Resultados em 2014

Ideias apoiadas pela Synapse 45

Edições do Mentoring 2

Ideias apoiadas pelo Mentoring 35

*
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 
da evolução para garantir o desenvolvimento de negócios de sucesso.

Incubadora

Empresas residentes 11

Empresas com processo de incubação interrompido 3

Empresas graduadas no ano 1

Empresas Incubadas*

Postos de trabalho (incluindo sócios) 103

Faturamento total aproximado R$ 7 600 000,00

Tributos pagos R$ 867 000,00

Pós-incubadora

Empresas graduadas 60

Empresas Graduadas*

Postos de trabalho (incluindo sócios) 2599

Faturamento total aproximado R$ 745 044 895,66

Tributos pagos R$ 95 070 354,78

Empresas Satélites

Empresas satélites (Prime) 42

Empresas Satélites*

Empresas satélites (Rio Criativo) 14

Faturamento total aproximado R$ 3 006 784,75

*
Todas as 

empresas 
incubadas 

forneceram os 
dados

*
41 empresas 

graduadas 
forneceram os 

dados

*
8 empresas  

forneceram os 
dados
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AcelerAdorA
Apoia negócios com grande potencial de crescimento através da BRAIN 
Ventures, que é a companhia de Venture Capital parceira do Instituto 
Gênesis. A empresa nasceu e opera dentro da incubadora desde o início 
de 2013 e se dedica às empresas incubadas e graduadas, ajudando-as em 
seu posicionamento estratégico, governança corporativa e captação de 
recursos financeiros. Ou seja, preparando-as para o crescimento acelera-
do e as necessárias etapas do capital de risco. Recentemente, em parceria 
com a Antera Gestão de Recursos e tendo a FINEP como co-investidora, 
a BRAIN Ventures lançou o PRIMATEC, um Fundo de Investimento em 
Participações que apoiará empresas de parques tecnológicos e incubado-
ras em todo o Brasil.

UbI INDEx

premiAçõeS

Em 2014, o Instituto 
Gênesis da PUC-Rio ganhou 
a nona posição do Global 
Top 25, ranking elaborado 
pela UBI Index, institui-
ção de pesquisa sueca que 
avalia e reúne as melhores 
incubadoras do mundo. 
Selecionado na categoria 
“Melhores Incubadoras Associadas a Universidades”, o instituto foi a única 
incubadora brasileira a fazer parte dos 25 primeiros selecionados. Foram 
avaliadas cerca de 300 incubadoras, em 67 países.

Sediada em Estocolmo, na Suécia, a UBI Index é considerada referência 
mundial na análise de desempenho de incubadoras ao redor do mundo.  
Formada por um time internacional de pesquisadores, a instituição classi-
ficou as incubadoras a partir de três critérios: o valor para o ecossistema, 
o valor para o cliente (startups) e a atratividade do programa de incubação. 
Mais de 60 indicadores de desempenho foram utilizados para comparar os 
processos de incubação em todo o mundo. 

Segundo Dhruv Bhatli, cofundador da UBI Index, “Os clientes do Instituto 
Gênesis têm uma sobrevida maior, com taxa de crescimento e desem-
penho muito melhor do que a média global”, explica alguns dos motivos 
pelos quais o Instituto Gênesis se destacou no ranking.
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FUnil Do procESSo DE SElEção

procESSo DE SElEção Da GErMinaDora
Etapa 1

Entrega da minuta do contrato 
e manual do empreendedor 

para os selecionados

Etapa 2
Pagamento da inscrição

Etapa 3
Assinatura do termo de 

confidencialidade

Etapa 4
Processo de orientação para o PITCH

Etapa 5
Apresentação do  PITCH

Etapa 6
Assinatura do contrato com os 

selecionados

Etapa 1
Inscrição online dos candidatos

Etapa 2
Análise da documentação

Etapa 3
Entrevista com os candidatos

Inovadora / Germinadora / 
Incubadora / Semeadora / 

Saída do Processo

Saída do processo por 
falta de documentação

Saída do processo

Saída do processo

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 orienta-
ção para a elaboração do Plano de Negócios, passando por uma Entrevista 
Comportamental. O Instituto Gênesis é pioneiro na avaliação do comporta-
mento e atitude do empreendedor, pois acredita na importância de um bom 
empreendedor para o sucesso do empreendimento. Em 2014, todo o processo 
de seleção passou a ser realizado através de um sistema online, desde o pre-
enchimento do plano de negócios até a avaliação dos candidatos.

proceSSo de Seleção
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procESSo DE SElEção Da incUbaDora
Etapa 1
Entrega da minuta do contrato e 
manual do empreendedor para 
os selecionados

Etapa 2
Pagamento da inscrição

Etapa 4
Orientação para o Plano de Negócios

Etapa 6
Entrega do Plano de Negócios

Etapa 8
Resultado dos aprovados

Etapa 10
Apresentação para Banca 
Externa de Parceiros

Etapa 12
Assinatura do contrato

Etapa 3
Assinatura do termo de 
confidencialidade

Etapa 5
Entrevista comportamental

Etapa 7
Banca de Analistas

Etapa 9
Apresentação prévia para equipe 
da Incubadora

Etapa 11
Resultado dos aprovados

Etapa 13
Reunião de ambientação

Saída do processo

Saída do processo

Saída do processo
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Horas 

Assessoria e consultoria ao empreendedor 56h

Assessoria e consultoria tecnológica 64h

Assessoria e consultoria f inanceira 134h

Assessoria e consultoria em mercado 34h

Assessoria e consultoria em gestão 1024h

Total 1312h

Horas 

Utilizadas para a aplicação do SAPO com as empresas 36h

ServiçoS de Apoio ÀS empreSAS 

rESUltaDoS
2014*

Atendimentos iniciais 70

Pitchs apresentados 6

Planos de Negócios entregues 3

Empresas incubadas 2

Empresas germinadas 7

Horas de Orientação em planejamento de negócios 72h

ASSESSORIAS E CONSULTORIAS 

SAPO / SiStEMa DE acoMpanhaMEnto DE 
pEqUEnaS orGanizaçõES

*
Edital 

2014.2 em 
andamento

O SAPO é um sistema criado pelo Instituto Gênesis para aplicação da 
metodologia de acompanhamento das empresas pré-incubadas, incuba-
das e graduadas. Com esta metodologia é possível acompanhar os em-
preendimentos, a cada seis meses, nos seguintes eixos: pessoas (equipe), 
infraestrutura, a constituição da empresa, tecnologia, marketing de rela-
cionamento, marketing de produto/serviço, captação de recursos, resulta-
dos econômicos e gestão da empresa.
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proJetoS executAdoS em 2014 

PALESTRAS E CURSOS OFERECIDOS PARA EMPRESAS 
INCUbADAS E PRé-INCUbADAS 

PEIEx / proJEto DE ExtEnSão inDUStrial 
ExportaDora – núclEo opEracional pUc-rio

NAGI / núclEo DE apoio à GEStão Da inoVação  

Objetivo: Implementar o núcleo operacional do PEIEX na região metropoli-
tana do Rio de Janeiro e capacitar 140 empresas com potencial exportador 
e que atuem em, no mínimo, três setores produtivos. O objetivo é elevar as 
condições dessas empresas nas áreas de processo, produto e gestão, e con-
sequentemente prepará-las para o mercado externo e ações de comércio 
exterior promovidas pela Apex-Brasil.  

Cliente: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - 
APEX-BRASIL

Objetivo: Desenvolver em um grupo de 60 médias e pequenas empresas os 
conceitos de Inovação e suportá-las para que estejam preparadas para de-
senvolver e implementar um Plano de Gestão da Inovação. Contempla as-
sessoria às empresas para que, através de um diagnóstico de seu potencial 
de inovação, se faça uma capacitação dessas organizações em Gestão da 
Inovação, e também se desenvolva um plano, para que as mesmas tenham 
uma primeira experiência de Inovação em seus produtos, serviços ou pro-
cessos. Em 2014 foram desenvolvidos os planos de gestão da inovação em 12 
empresas.

Financiador: Financiadora de Estudos e Pesquisas – FINEP

Janeiro/2014
Workshop sobre o Edital Tecnova FAPERJ 
Palestrante: Priscila Castro

Outubro/2014
Empreendedorismo: A Força de uma visão
Palestrante: Flávio Almada – Presidente do Metrô-Rio

Outubro/2014
Transmissão ao vivo do TED Global 2014 
Mediador: Eduardo Soluri
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deSenvolvimento locAl

coMo proMoVEMoS o 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 empreendedo-
rismo em cidades, arranjos produtivos locais ou comunidades, visando o 
desenvolvimento sustentado 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 desenvolvi-
mento socioambiental e econômico, com base, principalmente, nas poten-
cialidades já encontradas nessas microrregiões.

FErraMEntaS DE EMprEEnDEDoriSMo para o 
DESEnVolViMEnto local DE aMbiEntES DE inoVação

proJetoS executAdoS em 2014 
CICLO DE FORMAÇÃO EMPREENDEDORA: CN-INCRíVEIS 
Objetivo: Desenvolver ferramentas de formação empreendedora que auxiliem 
as consultoras Natura que estão na categoria Incríveis, ou seja, que têm um 
maior potencial de venda. Com essas ferramentas espera-se que as consulto-
ras tenham acesso a mecanismos de gestão administrativa e financeira, dire-
cionados para a expansão e profissionalização dos seus empreendimentos.

Região Apoiada: Território Nacional

Ações realizadas em 2014: Melhoria da qualidade de vida global da CNs 
Incríveis e a melhoria da qualidade do relacionamento com a Natura, im-
pactando diretamente no aumento das vendas. Porém, a pedido do cliente, 
as ações do projeto só serão executadas no primeiro semestre de 2015.

Cliente: Natura

Inovadora
Semeadora

Germinadora
Incubadora

Aceleradora Desenvolvimento 
local

Cultura 
empreendedora

Processo de 
seleção

U
N

IV
ER

SI
DA

DE

SO
CI

ED
AD

E

Comunidade acadêmica
Pesquisa

Empreendedorismo
Produto/serviço

Graduação
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PROjETO AGIR COSTA VERDE
Objetivo: Apoiar e fortalecer empreendimentos inovadores, disponibilizan-
do um conjunto de ferramentas de gestão empreendedora, que integrados 
ao desenvolvimento da atitude e do comportamento de cada empreende-
dor, permitem a troca de experiências e a geração de conhecimento, esti-
mulando o melhor desempenho desses negócios de base social, permitindo 
seu crescimento. O referido projeto está integrado ao Programa AGIR Costa 
Verde, desenvolvido pela Fundação Vale.

Regiões Apoiadas: Municípios de Itaguaí e Mangaratiba, localizados no 
Estado do Rio de Janeiro.

Ações realizadas em 2014: Foi concluída a primeira etapa do projeto, que 
consiste na realização de uma  pesquisa de base primária e secundária 
que levantou  e identificou que empreendimentos coletivos serão capacita-
dos na segunda fase do projeto, em 2015.

Cliente: Fundação Vale

Objetivo: Estruturar uma formação empreendedora complementar à 
formação técnica em radialismo, visando formar jornalistas cidadãos em-
preendedores, que possam tornar as rádios comunitárias sustentáveis.

Regiões Apoiadas: Vidigal, Maré, Rocinha, Morro do Pinto, Braz de Pina, 
Catiri, Vaz Lobo e Morro dos Prazeres

Ações realizadas em 2014: Oito rádios comunitárias, localizadas nas 
regiões apoiadas, utilizando ferramentas para gerar sustentabilidade fi-
nanceira para as rádios comunitárias.

Cliente: Comitê Olímpico Brasileiro - COB

OFICINA DE EMPREENDEDORISMO PARA RáDIOS 
COMUNITáRIAS
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RIO CRIATIVO – INCUbADORAS DE 
EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA 
CRIATIVA DO RIO DE jANEIRO

Objetivo: O Rio Criativo foi concebido em 2009 pela Secretaria de Estado de 
Cultura do Rio de Janeiro em parceria com o Instituto Gênesis da PUC-Rio 
e outros atores. Desde então foi executado pelo Gênesis até agosto de 2014, 
tendo sido apontado pelo Relatório da Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) de 2010 como a iniciativa que 
põe em marcha um plano de ação para fomentar a economia criativa no 
Estado do RJ. O projeto abrangeu duas incubadoras – capital e baixada - e 
apoiou 18 empreendimentos selecionados no Edital público. O faturamen-
to desses empreendimentos cresceu de R$ 1,8 milhão ao ano para R$ 9,9 
milhões, e os empregos diretos gerados de 25 a 120. O Centro de Orientação 
a Empreendedores Criativos, departamento associado ao projeto para 
prover sensibilização e qualificação em diversos temas ligados ao empre-
endedorismo e à inovação, atendeu a mais de 10 mil pessoas a partir da 
oferta gratuita de cursos, assessorias e consultorias para agentes culturais 
de todo o Estado.

Região Apoiada: Estado do Rio de Janeiro

Ações realizadas em 2014: Em 2014, foi finalizado o processo de incubação 
em que a maioria dos empreendimentos foi graduada. O período também 
marcou a entrega das instalações do Liceu para a continuidade do projeto 
da Secretaria de Estado de Cultura.

Financiador: Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro.
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PLANEjAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA FUNDAÇÃO 
PLANETáRIO DA CIDADE DO RIO DE jANEIRO

Objetivo: Realizar o Plano de Tecnologia e Informação do Planetário, por 
meio da utilização de um processo colaborativo, para definir seus rumos, 
repensar modelos, tangibilizar os desafios, que permita a incorporação dos 
indicadores da Global Reporting Initiative (GRI), segundo a visão de sus-
tentabilidade, indicando um direcionamento que possa ser monitorado a 
partir de ações concretas.

Região Apoiada: Gávea - RJ

Ações realizadas em 2014: Diagnóstico da rede de Tecnologia e Informação 
existente atualmente na Instituição, para que em 2015 possa ser finaliza-
do o Plano de Desenvolvimento de Tecnologia e Informação da Fundação 
Planetário da Cidade do Rio de Janeiro.

Cliente: Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro.

repreSentAçõeS 
• 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

• Estação PUC-Rio de Economia Criativa

• 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)
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demonStrAtivo de reSultAdoS 
FinAnceiroS*

geStão do inStituto gÊneSiS
rESUltaDoS FinancEiroS, rElaçõES intErnacionaiS, 
prESEnça na MíDia, proDUção acaDêMica 

Fonte Receita Custos Despesas

Empresas (germinadas, 
incubadas e graduadas) R$ 404 974,77 Pessoal R$ 1 119 205,28

Projetos captados 
(Chevron + 14bis) R$ 3 689 245,14 Consultorias R$ 281 872,93

Cultura empreendedora R$ 420 080,52 

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

R$ 936 854,28

Empresa Júnior R$ 440 000,00 
Infraestrutura (obras, 
reparos, móveis e 
equipamentos, etc.)

R$ 419 721,01

Execução de projetos 
(incluindo prestadores 
de serviços)

R$ 1 782 912,99

Promoção de novos 
negócios R$ 260 605,82

Total de receitas R$ 4 954 300,43 Total de despesas R$ 4 801 172,31

viSitAS internAcionAiS recebidAS 
2014

Grupos de visitantes 12

Total de visitantes 66

*
Balanço 

consolidado 
até outubro 

de 2014, com 
projeção 

estimada até 
dezembro de 

2014
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paíSES ViSitantES
Pessoas 

Argentina 1

Israel 1

Irlanda do Norte 3

Estados Unidos 16

México 1

Canadá 1

Chile 35

Suíça 2

Portugal 1

internAcionAlizAção
O Instituto Gênesis 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 incu-
badoras de empresas, bem como atrair empresas inovadoras e organizações 
estrangeiras para as incubadoras e/ou parques tecnológicos brasileiros.

Além disso, em 2014 o Instituto Gênesis passou a fazer parte também do 
Connect, programa que tem como objetivo a promoção do intercâmbio de 
empreendedores entre o Brasil e a Europa. Co-financiado pela Comissão 
Européia e coordenado pelo European Business and Innovation Centre 
Network (EBN), parceiro da Anprotec, o programa é uma possibilidade de 
estabelecimento de parcerias de negócios entre empreendedores.

• Asociación Iberoamericana de Expertos en Emprendimiento, Incubación y 
Desarrollo Empresarial.

• Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores - Anprotec 

pArticipAção em redeS e ASSociAçõeS 
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cerne
O Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos - CERNE, de-
senvolvido pelo SEBRAE e pela ANPROTEC, é um modelo que visa promover 
melhoria expressiva nos resultados das incubadoras brasileiras. O CERNE 
está estruturado em quatro níveis crescentes de maturidade, e cada nível 
de maturidade contém um conjunto de “processos-chave”.

O Instituto Gênesis está implementado e aprimorando seus processos com 
o objetivo de atingir o nível de maturidade CERNE 1 até junho de 2015. O 
CERNE é composto por 33 práticas-chaves e atualmente o Instituto Gênesis 
possui 28 práticas implementadas, ou seja, 80%. Além disso, em 2014 im-
plementou o software Macropus, ferramenta de apoio à gestão do CERNE.

Todo o quadro de colaboradores do Instituto Gênesis está sensibilizado com 
relação a importância do CERNE  e seus benefícios, como redução da varia-
bilidade, ampliação da quantidade e da qualidade dos empreendimentos, 
melhoria na transparência e padronização dos processos e ampliação da 
taxa de sucesso dos empreendimentos.  

• ENOLL – European Network of Living Labs 

• Global Working Group on High-growth ICT Enterprise Business Incubation 
– InfoDev, Banco Mundial

• Global Working Group on Youth – InfoDev, Banco Mundial 

• Red de Universidades Lationoamericanas de Parques de Innovación al 
Servicio de las Personas

• Red Emprendedorismo y Innovación en América Latina – Emprendesur 

• Red Latinoamericana y Caribeña de Incubadoras de Empresa – RedLAC 

• Red Latino Americana de Asociaciones de Parques Tecnológicos e 
Incubadoras de Empresas - RELAPI, através da Anprotec 

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

• Rede de Incubadoras de Desenvolvimento Inclusivo – RIDI 

• Riosoft

• Triple Hélix Association – THA
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ApAriçõeS nA mídiA 2014
2014

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

27

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

85

TOTAL 112

22/08/2014 
o Estado de 
S. paulo

18/08/2014  
o Globo 
boa chance 
online 
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27/08/2014
Jornal o Dia 

(caderno 
negócios) 

05/11/2014
Jornal Extra

09/08/2014
coluna 

Márcia peltier 
(Jornal do 

commercio) 
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28/07/2014 
brasil 
Econômico 

19/02/2014 
brasil 
Econômico



38

treinAmentoS dA equipe
• Março/Agosto/Novembro/2014 – Priscila O’Reilly Castro
Team Mastery Brazil II Program – TIIMIAKATEMIA BRAZIL
3rd Module: Customers & Marketing - São Paulo – SP.
4th Module: of Innovation and Knowledge Management, - São Paulo – SP.
5th Module: Brand Management & Offerings –Rio de Janeiro – RJ.

• Junho/2014 – João Marcos Figueiredo Cavalcante Albuquerque
IV CONITEC - Congresso Nacional de Inovação, Trabalho e Educação 
Corporativa com o tema “ As múltiplas faces da inovação e da produção do 
conhecimento: impactos para a produtividade e competitividade no mundo 
globalizado” - Rio de Janeiro – RJ.

• Junho/2014 – Mariane Gropilo Mello de Araujo
Workshop para Investidores Anjo da Anjos do Brasil -  Rio de Janeiro – RJ.

• Agosto/2014 – Mariane Gropilo Mello de Araujo e Ruth Espinola Soriano Mello
“Orientações sobre Prestação de contas - Auxílios Individuais aos Órgãos de 
Fomento” – PUC-Rio

• Agosto/2014 – Carla Yukari Totume Cunha
1º Encontro sobre Games da Riosoft  - Rio de Janeiro – RJ.

• Agosto/Setembro/Outubro/2014 – Priscila O’Reilly Castro
Módulo I do curso de gestão de territórios para gestores de incubadoras, 
projeto da Anprotec - São Conrado, Rio de Janeiro - RJ. 
Módulo II do curso de gestão de territórios para gestores de incubadoras, 
projeto da Anprotec. – Brasília - DF. 
Módulo III do curso de gestão de territórios para gestores de incubadoras, 
projeto da Anprotec – Florianópolis - SC. 

• Setembro/2014 – José Alberto Sampaio Aranha, Mariane Gropilo Mello de 
Araujo, Paula Araujo Pereira, Priscila Perillier O´Reilly de Araujo Castro
XXIV Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas – 
Belém – PA

• Setembro/2014 – Mariane Gropilo Mello de Araujo, Paula Araujo Pereira e 
Danielle Páscoa Barbosa
Metodologia para Graduação de Empresas - REDETEC-RJ

• Setembro/2014 – Ruth Espinola Soriano Mello
2º Encontro sobre Games da Riosoft - Rio de Janeiro – RJ.

• Setembro/2014 – Priscilla de Paula Ricci
Palestra “Programa INOVACRED - Linha de financiamento à inovação” oferecida 
pelo Conselho Empresarial de Tecnologia da FIRJAN/CIRJ – Rio de Janeiro – RJ.

• Outubro/2014 – Priscilla de Paula Ricci
Palestra “Vantagens e Desvantagens do Simples Nacional” oferecida pela Riosoft 
– Rio de Janeiro – RJ.

• Novembro/2014 – Ruth Espinola Soriano Mello
3º Encontro sobre Games da Riosoft - Rio de Janeiro – RJ.
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ApreSentAção de trAbAlhoS e 
pAleStrAS
• Abril/2014 – José Alberto Sampaio Aranha
Participante do Painel 2: “Inovação e aceleração: gerando empreendedores ino-
vadores para o futuro” no Workshop: Desenvolvendo os Ecossistemas de Private 
Equity e Venture Capital na América Latina e Caribe  da ABVCAP e BNDES – Rio 
de Janeiro – RJ.

• Maio/14 – José Alberto Sampaio Aranha
Participante da Mesa Redonda “Capital Social, o alicerce das cidades inteligen-
tes” no Fórum Diálogos Inovadores da Conferência Internacional de cidades 
inteligentes (CIC2014) - Curitiba – PR.

• Maio/14 – José Alberto Sampaio Aranha
 Palestra “A importância da incubadora Universitária para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade”, no evento de lançamento da Incubadora Social na 
PUC Minas - Betim – MG.

• Maio/14 – José Alberto Sampaio Aranha
Participante pela ANPROTEC no Painel VIII: “Incubadoras, Aceleradoras de 
Startups e Parques Tecnológicos”, da 8ª Reunião Anual do FORTEC, com o tema 
“Melhores práticas dos Núcleos de Inovação Tecnológica das ICTs Brasileiras” – 
São Paulo – SP.

• Novembro/2014 – Priscila O’Reilly Castro e Carla Yukari Totume Cunha
1 ª Etapa da capacitação de preparação de Ambientes de Inovação  Brasileiros 
para suporte à internacionalização de EIBTS – ANPROTEC –São Paulo – SP.

• Novembro/2014 – Carla Yukari Totume Cunha, Lara Cavalcanti Martins, 
Luiz Felipe O’Reilly
Metodologia Apex do PEIEx (Projeto de Extensão Industrial Exportadora) orga-
nizado pela Apex-Brasil

• Dezembro/2014 – Priscila O’Reilly Castro 
“Aprendendo sobre interação universidade-empresa-governo por meio de jogos: 
Tríplice Hélice e Trilicious game como ferramentas de apoio à inovação”, mi-
nistrado pelo Prof.  Henry Etzkowitz da Universidade de Stanford – ANPROTEC 
– Brasília – DF.

• 2014 - Julia Bloomfield Gama Zardo
Doutorado em andamento em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento 
- Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil. 

• 2014 - Laila Rodrigues de Oliveira
MBA em Marketing em andamento - Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, PUC-Rio, Brasil.

• 2014 - Ruth Espinola Soriano de Mello
Doutorado em andamento em Ciências Sociais - Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil. 
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• Maio/ 2014 – Julia Bloomfield Gama Zardo
Participação como conferencista e panelista do Foro Emprendimiento Creativo 
y Cultural da Universidad del Norte -  Barranquilla – Colômbia – CO.

• Maio/ 2014 – Julia Bloomfield Gama Zardo e Ruth Espinola Soriano Mello
Apresentação de artigo Rio Criativo: política pública de formação, qualificação 
e de incubação de empreendedores nos setores criativos do estado do Rio de 
Janeiro no V Seminário Internacional Políticas Culturais, Fundação Casa Rui 
Barbosa. Rio de Janeiro – RJ.

• Maio/2014– Julia Bloomfield Gama Zardo
Participação na banca de avaliação dos trabalhos dos alunos de Introdução à 
Engenharia de Produção do Professor da PUC-Rio Ricardo Yoggi - Rio de Janeiro – RJ.

• Julho/2014– José Alberto Sampaio Aranha
 Palestras “Apresentação Case – PUCRIO – Instituto Gênesis”, “Programas de 
Empreendedorismo” e “Inovação e Desenvolvimento Tecnológico” para profes-
sores da Universidade Caxias do Sul (UCS) – Caxias - RS.

• Agosto/14 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Relação com o trabalho, empreendedorismo, inovação e as opor-
tunidades em psicologia” na Semana de Psicologia da UFRJ 2014, Instituto de 
Psicologia UFRJ – Rio de Janeiro – RJ.

• Agosto/14 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Interfaces: pessoas e inovação”, no IX Seminário Internacional 
Universidade, Pessoas e Inovação da PUCRS – Porto Alegre – RS.

• Setembro/14– José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Modelos de desenvolvimento regionais voltados para o empreendedo-
rismo e inovação” na 7ª Feira de Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação da 
Região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - TEC-E-INOVA –Ijuí – RS.

• Setembro/14 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Inspirar para Educar” no VI Seminário de Educação Empreendedora 
na Feira do Empreendedor do Sebrae/RS – Porto Alegre - RS.

• Setembro/14 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Spin-offs dos Ecossistemas de Inovação no Brasil” no INOVATEC 
– IV Feira Nacional de Negócios em Inovação Tecnológica entre Empresas, 
Universidades e Instituições de Pesquisa – CIETEP – Curitiba – PR.

• Setembro/2014 – Julia Bloomfield Gama Zardo e Ruth Espinola Soriano Mello
Participação em banca de avaliação de projetos criativos do programa CXNI 
Creative Exchenage Northen Ireland, da Queens University e Univesity of Ulter – 
Belfast -  Irlanda do Norte – UK.

• Setembro/2014 - Leonardo Feijó Sampaio
FEIJO, Leonardo. Participação na Expo Music, São Paulo – SP.

• Setembro/2014 - Priscila O’Reilly Castro
Palestra “Legado da PUC-Rio” na Rio Oil & Gas 2014 Expo and Conference - 
Forum de Sustentabilidade –Riocentro - Rio de Janeiro – RJ.

• Setembro/2014 – Paula Araujo Pereira
Palestra “Boas Práticas CERNE: Sensibilização e Prospecção” no Fórum 
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SEBRAE de Inovação no XXIV Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e 
Incubadoras de Empresas – Belém – PA.

• Outubro/2014 – José Alberto Sampaio Aranha
Participante do Painel II: Planejamento e lançamento do negócio no II 
Seminário Startup e Novos Negócios da Câmara Americana de Comércio – 
Amcham – São Paulo – SP.

• Outubro/2014 – Ruth Espinola Soriano Mello
Participante da Mesa Redonda “Economia criativa, economia solidária e desen-
volvimento sustentável” da ITESS na Semana de Extensão do CEFET/RJ - Rio de 
Janeiro – RJ.

• Outubro/2014 – Julia Bloomfield Gama Zardo
Participante na palestra “Economia Criativa” no Evento Move da Empresa 
Junior da PUC-Rio – Rio de Janeiro – RJ.

• Outubro/2014 - Leonardo Feijó Sampaio
Missão Cultural e de Negócios com gestores de Economia Criativa nas áreas de 
música, design e audiovisual organizado pelo Instituto Cultural da Dinamarca 
– Copenhague - Dinamarca. 

• Novembro/2014 – José Alberto Sampaio Aranha
Participante do Panel 1: Experiencias de aplicación del modelo de Triple Hélice no 
Brasil no VIII Workshop Emprendesur, Universidade Mackenzie - São Paulo – SP.

• Novembro/2014 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Incubadora de Empresas, Empresa Júnior e a Prática da Gestão” na 
25º edição Jubileu de Prata do ENANGRAD (Encontro Nacional dos Cursos de 
Graduação em Administração) - Belo Horizonte – MG. 

• Novembro/2014 – Julia Bloomfield Gama Zardo
Participação como mediadora do talk show “Oportunidades no Mercado de 
Games e Incubadora de Economia Criativa” realizado pelo Sebrae no Festival 
Três Rios Criativa - Três Rios - Rio de Janeiro – RJ.

• Novembro/2014 – Ruth Espinola Soriano Mello
Participação na premiação estadual do programa Sebrae Empreendedorismo 
Universitário – Rio de Janeiro - RJ.

• Novembro/2014 – Julia Bloomfield Gama Zardo e Ruth Espinola Soriano Mello
Participação em banca de seleção da banca da Seleção Pública Incubadora 
Tecnológica de Campina Grande – ITCG/Fundação Parque Tecnológico da 
Paraíba - Campina Grande – PB.

•  Novembro/2014 – José Alberto Sampaio Aranha
Painel “Inovação em Telecom” no Fórum Integrado de Tecnologia e Inovação da 
Oi no Centro de Convenções Sulamérica - Rio de Janeiro - RJ.

• Novembro/2014 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra “Empreendedorismo na Economia Criativa” no evento de lança-
mento do projeto “Garagem Criativa”, do projeto Tecna – Centro Tecnológico 
Audiovisual do RS - Viamão – RS.

• Dezembro/2014 – José Alberto Sampaio Aranha
Palestra no “Simpósio Londrina 80 anos” com tema: “Como Industrializar com 
Alto valor Agregado”- Londrina – Paraná.



42
• Junho/2014– José Alberto Sampaio Aranha
Aula de Inovação e empreendedorismo na turma do MBA Gestão do 
Conhecimento - MBKM da CRIE/ Coppe/UFRJ. 

• Julho/2014– José Alberto Sampaio Aranha
Aula “Empreendedorismo e Inovação” do Curso MBA EM GESTÃO DE IES do 
COMUNG - Módulo VIII - Gestão da universidade II: projetos, programas, sus-
tentabilidade e comunicação organizacional. 

• Agosto/2014 – José Alberto Sampaio Aranha
Aula “Criatividade e Inovação” no Modulo I do curso de gestão de territórios 
para gestores de incubadoras, projeto da Anprotec - Rio de Janeiro - RJ. 

• Agosto/2014– José Alberto Sampaio Aranha
Aulas sobre O Novo Gestor da Inovação no Curso EAD de Desenvolvimento de 
Líderes e Executivos de Parques Tecnológicos – 1ª edição – UNISC. 

• Setembro/2014 – José Alberto Sampaio Aranha
Minicurso “Como acessar o capital de risco nas incubadoras e parques tecnoló-
gicos – caso Primatec”  no XXIV Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e 
Incubadoras de Empresas – Belém – PA.

• Setembro/2014 – Priscila O’Reilly Castro
Minicurso “Como monitorar as empresas incubadas com eficácia” no XXIV 
Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas – 
Belém – PA.

• Outubro/2014 – José Alberto Sampaio Aranha
Aula “Estratégia Colaborativa e Formação de Redes” no Modulo III do curso 
de gestão de territórios para gestores de incubadoras, projeto da Anprotec – 
Florianópolis - SC. 

• Novembro/2014 - Julia Bloomfield Gama Zardo
Curso “Planejamento e gestão eficaz de incubadoras de empresas criativas”– 
Anprotec/SEBRAE -Brasília - DF.

AulAS e curSoS miniStrAdoS

ARANHA, José A.S. Capítulo Arrangement of Actors in the Triple Helix 
Innovation do livro Technopolis – Best Practices for Science and Technology 
Cities editado pela Springer (UNESCO – World Technopolis Association) na 
Korea– ISBN-10; 1447155076. Janeiro/2014.

ARANHA, José A. S. Artigo “Inovação por Redes Sociais” publicado nos anais 
do IX Seminário Internacional Universidade, Pessoas e Inovação da PUCRS. 
Agosto/2014.

publicAçõeS 
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ARANHA, José A. S. Publicação com mais 62 autores coordenados por 
Spolidoro,  “New models for Science and Technology Parks in response to 
the growing role of the cities as   Innovation Habitats: perspectives from 
South America  Proceedings of the 30th World Conference on Science and 
Technology Parks, International Association of Science Parks and Areas of 
Innovation – IASP. Recife, Brazil, 2013.  

MELLO, Ricardo; MELLO, Ruth Espinola Soriano; ZARDO, Julia. Productive 
Initiatives in the Realm of Creative Industries: A Territorial Approach of 
Two Brazilian Cases. International Journal of Business, Humanities and 
Technology, v. 4, p. 56-64, 2014. March/2014.

MELLO, Ruth Espinola Soriano; ZARDO, Julia. Economia criativa: inovação 
na política pública cultural e o caso do Rio Criativo no estado do RJ. Revista 
Ceperj. Novembro/2014.

ZARDO, Julia; MELLO, Ruth Espinola Soriano; ARANHA, Jose Alberto 
Sampaio; BESSER F., Alberto Eduardo; BALOG, Daniela Longobucco Teixeira.  
Meu Futuro Negócio: Estudo de caso do programa de formação universi-
tária em empreendedorismo inovador. VIII Workshop EmprendeSUR: São 
Paulo, Novembro/2014. 

ZARDO, Julia; MELLO, Ruth Espinola Soriano. Rio Criativo: política 
pública de formação, qualificação e de incubação de empreendedores nos 
setores criativos do estado do Rio de Janeiro nos Anais do V Seminário 
Internacional Políticas Culturais. Fundação Casa Rui Barbosa: Rio de 
Janeiro, Maio/2014.

VILELLA, Taís Nasser; MAGACHO, Lygia Alessandra; ARAUJO, Mariane 
Gropilo M.; CASTRO, Priscila P. O. A. Processo de Orientação e suporte 
à proteção da propriedade intelectual dos empreendimentos apoiados 
pela Incubadora de Empresas do Instituto Gênesis da PUC-Rio. Artigo 
aprovado para registro nos anais do XXIV Seminário Nacional de Parques 
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas. Setembro/2014.
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empreendimentoS

empreSAS incubAdAS e grAduAdAS 
do inStituto gÊneSiS dA puc-rio
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empreSAS incubAdAS do rio criAtivo

empreSAS SAtéliteS
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LINS E SILVA E SANTORO ALMEIDA
Escritório de advocacia virtual, incorporado ao escritório Paulo Lins e Silva 
Advogados.

PARCERIA SOCIAL
Empresa de consultoria que tem como objetivo desenvolver e fortalecer 
projetos de comércio justo, realizando pesquisas, cursos e formações, 
estabelecendo projetos e cadeias produtivas, apoiando a certificação e 
design de produtos.
www.parceriasocial.com.br

RF PESqUISA
Empresa que atua no mercado de pesquisas qualitativas e quantitativas, elabo-
ração e implantação de modelos estatísticos de previsão. A organização trabalha 
junto a empresas do setor privado e público como consultora de projetos.
www.rfanalisepesquisas.com.br

SUPERAR CONSULTORIA
Especializada em gestão emocional, oferece palestras, treinamentos e ati-
vidades ao ar livre para o aumento da performance pessoal e profissional, 
seja no curto, médio ou longo prazo. A empresa aposta em soluções inova-
doras e customizadas.
www.superar.esp.br

bIO-AxS
A empresa é especializada em gestão e controle. As ferramentas desenvolvi-
das tratam de gestão de processos, workflow e controle de acesso via biome-
tria. Os produtos e serviços são relativos à pesquisa em biologia molecular. 
www.bioaxs.com.br

empreendimentoS

empreSAS incubAdAS e grAduAdAS 
do inStituto gÊneSiS dA puc-rio

SERVIÇOS ESPECIALIzADOS

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
Incubada
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LOGíSTICA E GEOPROCESSAMENTO

GESTÃO DO CONhECIMENTO

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

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

NEOGEO ENGENhARIA
Atua como desenvolvedora de softwares de automação de projetos. Lançou o 
sistema Geodominus, voltado para integração e gerenciamento de processos 
de gestão e governança socioambiental de grandes obras de engenharia.
www.neogeogis.com.br

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

DECISION SUPPORT
Especializada no tratamento do risco e na capacitação para o tratamento 
do risco, oferece serviços de consultoria com transferência de tecnolo-
gia, produtos customizados e programas de capacitação utilizando dados 
reais do cliente.
www.decisionsupport.com.br

*
Incubada

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
“Empresa 
Carrierweb”

*
Incubada

NANObUSINESS
Busca acelerar o desenvolvimento de inovações tecnológicas de produtos, 
processos e serviços a partir da identificação de pontos de convergência 
e da criação de conexões que gerem resultados concretos para sociedade, 
utilizando bio e nanotecnologia.
www.nanobusiness.com.br



48
DIGITOk
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

wEAVERS
Oferece soluções de conectividade (internetworking).
www.weavers.com.br 

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

I-hUNTER
Prestação de serviços de software na modalidade “saas”, aos seus clientes 
na área de recursos humanos, mais especificamente no processo de recru-
tamento e seleção de pessoas. A empresa opera em todo o território nacional.
www.i-hunter.net

IDEAIS
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
Com um time de profissionais qualificados, a empresa 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
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

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
“Antiga Profit”

*
“Empresa

B2W Digital”

*
“Empresa

Marlin”
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PROGRAMARE
A empresa desenvolve os seguintes produtos: ERP para Distribuidora de 
Produtos Hospitalares e Automação do Departamento de Licitações. Além 
disso, presta serviços de desenvolvimento de software sob encomenda e 
linha de geradores automáticos de software.
www.programare.com.br

LUMIS
Fornecedora do maior produto nacional para portais, gestão de conteúdo 
e colaboração. 25% das maiores empresas do Brasil utilizam soluções 
Lumis para interagir com seus públicos através da web, tablets, smar-
tphones e redes sociais.
www.lumis.com.br

NIT SOLUÇõES 2.0
Empresa de soluções simples, intuitivas e eficientes em tecnologia, com foco 
no desenvolvimento de sistemas e portais, que associa criatividade e produ-
tividade para gerar resultados e apoiar o desenvolvimento de negócios.
www.nitsolucoes.com.br

LUMINA CORPORATE SOLUTIONS
Empresa focada na prestação de serviços de TI. Oferece serviços de con-
sultoria, transferência de tecnologia e de implementação de soluções, 
com o  objetivo de oferecer a seus clientes segurança e confiabilidade 
para a tomada de decisões. 
www.luminacorp.com

SUPERwAbA
A empresa possui uma plataforma para o desenvolvimento de aplicações 
para o mercado de soluções móveis. Também desenvolve soluções de mo-
bilidade para o mercado corporativo utilizando sua própria plataforma.
www.superwaba.com.br

PRIMEUP
Apoia empresas na gestão de seus ativos de tecnologia da informação, 
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
Consultoria em tecnologia da informação, especializada em desen-
volvimento de software sob encomenda, especialmente nas seguintes 
áreas: Pesquisa e Desenvolvimento; Financeira; Geologia de Petróleo; 
Geoprocessamento e Mobile.
www.k2sistemas.com.br

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
“Antiga 
Console”
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RASTRE.ME
Desenvolve soluções de monitoramento de ativos valiosos e controle de 
processos, utilizando tecnologias de localização em tempo real, tais como 
RFID ativo, sensores e telemetria, provendo inteligência de negócios que 
agregam valor ao desempenho de seus clientes.
www.rastre.me

SIEVE 
Empresa pioneira e líder em inteligência de preços e dados no e-commer-
ce 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
Simulação em tempo real de equipamentos, sistemas e processos. 
Especializada no treinamento operacional a partir de técnicas de simu-
lação no computador, desenvolve também ferramentas de treinamento 
on-line e oferece soluções que englobam sistemas de gestão e certificação.
www.passo-a-passo.com

SMART DECISION
Empresa de consultoria e 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

M4U
Empresa voltada para o setor de pagamento móvel e recarga de serviços 
Pré e Pós Pagos. Desenvolve serviços digitais equilibrando perfeitamente 
quatro conceitos: Mobilidade, Interatividade, Segurança da Informação e 
Inovação.  
www.m4u.com.br

TAqUION SISTEMAS MóVEIS
Empresa de software e serviços, que oferece soluções empresariais para 
automação de processos, 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

TLV SOLUÇõES EM INFORMáTICA
Empresa prestadora de serviços de desenvolvimento e licenciamento de 
software sob encomenda, além  de sistemas de monitoramento e rastrea-
mento veicular.
paulo@pvinova.com

*
Graduada

*
Graduada

*
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*
Graduada

*
Graduada

*
Incubada

*
Incubada
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CIPhER
Multinacional brasileira especializada em Segurança da Informação, 
com 12 anos de história e diversos escritórios. A empresa fornece soluções 
completas para Segurança da Informação, Proteção à Fraude, Risco e 
Compliance, e Monitoramento de Transações.
www.ciphersec.com.br

EPA! YOUTh MARkETING
A EPA! é uma empresa especializada em criar experiências  que, viabili-
zadas por marcas, transformam a vida dos jovens.
www.sitedaepa.com.br

O2C hIPERMíDIA
A O2C Hipermídia é uma startup que oferece soluções de interatividade 
para TV utilizando tecnologias de segunda tela em tempo real. Tem como 
missão promover uma plataforma de comunicação digital interativa, 
para maior engajamento com o conteúdo da TV.
www.o2c.tv.br

bITIx 
Empresa de consultoria, planejamento e desenvolvimento de soluções em 
Mobile Marketing, especializada no desenvolvimento de aplicativos para 
iOS e Android. A Bitix foi incorporada pela Linx em 2012.

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

ESTúDIO CRIATURA
Especializada na criação de projetos educacionais e institucionais, a 
empresa desenvolve produtos para diversas mídias, como: jogos digitais 
educativos, vídeos, livros e materiais didáticos. Possui grandes clientes, 
em todo o Brasil. 
www.estudiocriatura.com.br

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ENTRETENIMENTO

áUDIO, VíDEO E MíDIA DIGITAL
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NIGRAPh
A empresa desenvolve soluções interativas e multimídia para auto-a-
tendimento e visualização de projetos. Desenvolveu o Autore3D, uma 
inovadora solução on-line para criação de apresentações e conteúdos 
interativos com recursos 3D.
www.nigraph.com.br

MARíLIA bRANDÃO
A empresa atua na área de fotografia escolar e oferece fotografias de turma, 
individual e de eventos, com o objetivo de fotografar vínculos, sempre com 
respeito e delicadeza, à procura de gestos e expressões autênticos.
www.mariliabrandao.com.br

CINEMA NOSSO
Escola audiovisual que forma jovens das periferias do Rio de Janeiro para 
o mercado de cinema e televisão. Possui uma sala de cinema com 60 
lugares na Lapa e uma produtora escola que produz filmes para pequenas 
e grandes empresas. 
www.cinemanosso.org.br

6D NOVA
Casa de inovação que acredita no poder das ideias simples para gerar 
grandes histórias e experiências únicas. Capaz de planejar campanhas e 
posicionamento de comunicação para marcas, conta ainda com expertise 
nas áreas de branding, gráfica, digital e filmes. 
www.6d.com.br

FUTURE hOUSE AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA
Elabora soluções personalizadas em automação e segurança, criando 
ambientes inteligentes. Os serviços customizados atendem às necessida-
des específicas dos clientes, trazendo conforto, praticidade, segurança e 
economia aos usuários.  
www.futurehouse.com.br

PUbLIT SOLUÇõES EDITORIAIS
Editora de livros e revistas. Atua nas áreas de literatura, títulos acadê-
micos, treinamento e projetos especiais e realiza a distribuição física e 
digital em livrarias, com a missão de levar ao público o maior conteúdo 
de qualidade na forma de publicações.
www.publit.com.br

AUTOMAÇÃO

EDITORIAL
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ATIVA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
Empresa de robótica submarina na área de petróleo e gás com foco em 
tecnologias de inspeção, intervenção e monitoração de equipamentos de 
produção em águas profundas. Fornece produtos e serviços, além de de-
senvolver soluções para manutenção da integridade estrutural offshore.
www.ativatec.com.br

PIPEwAY
Desenvolve equipamentos de tecnologia e presta serviços na área de 
inspeção e integridade de dutos. A empresa presta serviço para todo o 
Brasil, além de atender a vários países da América Latina e fornecer fer-
ramentas para parceiros de todo o mundo.
www.pipeway.com

ChOICE
Soluções de inteligência em energia.
www.choice.com.br

MINDS AT wORk
Empresa de forte base tecnológica especializada em desenvolvimento 
de sistemas de missão crítica, que são aqueles cuja falha, ou atraso no 
tempo de resposta, podem acarretar grandes prejuízos não materiais e 
até mesmo risco de morte. 
www.mindsatwork.com.br

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

PRIMA-7S
Nascida no laboratório de Fotomecânica da PUC-Rio, a empresa possui 
ferramentas próprias, desenvolvidas para conferir maior agilidade e con-
fiabilidade no tratamento dos dados obtidos nas atividades de inspeção e 
monitoramento.
www.prima7s.com

bbLINk
Empresa de projetos de consultoria, capaz de oferecer soluções únicas e 
inovadoras, além de proporcionar a criação de equipes de trabalho alta-
mente capacitadas e especializadas, a partir de sua rede de contatos com 
centros de pesquisa e também renomadas empresas dos segmentos-alvo. 
Os setores do mercado em que atua são, principalmente, as indústrias de 
Energia, Mineração e Naval offshore. 
www.bblink.com.br

AUTOMAÇÃO
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SóCIODESIGN 
Empresa de comunicação e design que desenvolve projetos na área de 
design gráfico, webdesign e computação gráfica. Os produtos são desen-
volvidos para atender às necessidades de cada cliente, mas têm como 
diferencial a Responsabilidade Social. 
www.sociodesign.com.br

bAMbUTEC
Empresa especializada no design de produtos ecológicos e na construção 
de bioarquiteturas. Atua em projetos que envolvem o ciclo integral da 
produção, desde o cultivo e manejo sustentável das matérias-primas  ao 
beneficiamento, fabricação, utilização e pós-uso.
www.bambutec.com.br

AFFERO LAb
A Affero Lab é a maior e mais completa empresa de educação corpora-
tiva 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 
Especializada no segmento de Web Based Training. A MHW é uma 
empresa do grupo Xerox.

ID - PROjETOS EDUCACIONAIS
Consultoria em educação corporativa. Seus serviços incluem mapeamen-
to 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
Oferece soluções integradas em tecnologia, conteúdo interativo e serviços 
para seu projeto de e-learning. A empresa preza pela qualidade, eficiência 
e pelo alto comprometimento com os projetos de seus clientes, o que faz 
toda diferença na hora de avaliar resultados.  
www.e-create.com.br

DESIGN

EDUCAÇÃO
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MEIO AMbIENTE

VERO SOLUTIONS 
Desenvolve jogos virtuais e plataformas em 3D para realização de etapas 
online em processos seletivos de estagiários e trainees de grandes 
empresas. Atua em consultoria de recursos humanos, processos e estra-
tégia organizacional.
www.verosolutions.com.br/ www.verotalentos.com.br

INSTITUTO MOLEqUE MATEIRO DE EDUCAÇÃO AMbIENTAL – IMM
Desenvolve projetos de educação ambiental com instituições de ensino 
e empresas, além de formação de educadores ambientais, programas de 
educação ambiental para o Licenciamento Ambiental e Sustentabilidade 
Corporativa e ações para famílias e Comunidades.
www.molequemateiro.com.br

AMbIO
Empresa de Finanças Ambientais que atua em todo ciclo do projeto de Crédito 
de Carbono dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU.Além 
disso, auxilia empresas e entidades a gerenciar suas emissões de CO2.
www.ambiopar.com

AMb & TECh SOLUÇõES AMbIENTAIS
Desenvolve estratégias tecnológicas integradas aos processos produti-
vos, visando aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e 
energia, minimizando ou reciclando resíduos gerados. Implanta projetos 
para que as empresas produzam mais e reduzam o impacto ambiental.
www.ambtechsolucoes.com.br

*
Graduada

*
Graduada

*
Incubada

*
Incubada
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Graduada 2014

MObICARE
Empresa de desenvolvimento de soluções Wi-Fi Carrier Class para o setor 
de telecomunicações para offloading de suas redes 3G/4G e de aplicati-
vos móveis white-label com foco em autoatendimento e venda buscando 
ajudar grandes empresas a criar um novo canal de relacionamento com 
seus clientes. 
www.mobicare.com.br

M4U
A empresa tem expertise tecnológica para desenvolver e operar soluções 
que utilizam celulares como interface entre o usuário final e os serviços/
produtos do setor financeiro.
www.m4u.com.br

TELECOMUNICAÇõES

*
Incubada

*
Graduada
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ESPAÇO RITA SANTOS
Instituição de ensino na área de joalheria com cursos de especialização 
em ourivesaria básica e avançada, modelagem em cera, cravação de 
gemas e esmaltação a fogo. As peças produzidas seguem os preceitos de 
criatividade, qualidade e acabamento.
www.espacoritasantos.com.br

zóIA
Marca de acessórios que alia arte e design no seu processo de criação. 
Com uma identidade própria e contemporânea, a marca – que em grego 
significa “vida” – desenvolve produtos criados a partir de materiais inusi-
tados, reciclados ou reaproveitados.
www.zoia.com.br

ETC. 
Empresa de acessórios exclusivos que possui uma linha especial para ca-
samento. A linha, chamada de etc. noivas, é composta por lindas peças, 
modernas e originais, feitas em metal, que vão deixar sua festa um charme. 
www.lojaetc.com.br

IzAbEL ANDRADE – jEwELLERY DESIGN
A proposta da designer Izabel Andrade Ramos é produzir peças originais 
e personalizadas para não serem apenas contempladas, mas também 
usadas todos os dias e protagonizadas em ocasiões especiais.
www.belandraderamos.com

jóIAS E ACESSóRIOS
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NTIME
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: passou a se chamar Movile. Atualmente a Movile é a 
mais completa empresa de serviços para celular da América Latina. 
www.movile.com

PV INOVA
Empresa de terceirização, ou outsourcing, de gestão de frota. Opera no 
conceituado modelo de managed services, assumindo todo o serviço de 
monitoramento, supervisão e avaliação da performance de frotas, com o 
objetivo de aumentar a eficiência da operação.
www.pvinova.com.br

*
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57I-DUTTO
A I-Dutto é uma empresa de inovação tecnológica em soluções de iden-
tificação eletrônica que fornece sistemas de rastreabilidade, segurança, 
automação e otimização de processos com ferramentas de controle, fisca-
lização e auditoria.
www.idutto.com

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

b&M TECNOLOGIA E ENGENhARIA
Inovadora na relação com o cliente e criada a partir do propósito de atuar 
na área do Desenvolvimento Tecnológico, a empresa tem seu foco de ação 
na inovação, construção de protótipos, instalações piloto e a execução de 
serviços de engenharia de projetos.
www.bmtecnologia.blogspot.com

CLEVER PACk
Desenvolve embalagens, desde a criação do conceito, passando pelo de-
senvolvimento do protótipo e molde piloto até a produção final. Possui 
portfólio com sistema à prova de criança, tampa de reuso, tampa com 
trava, e tampa brinquedo que monta com blocos de lego.
www.cleverpack.com.br 

INOVAGIS 
A empresa desenvolve soluções de geomática utilizando técnicas de geo-
processamento e análise espacial, fornecendo soluções de alta qualidade 
aos seus clientes.
www.inovagis.com.br

ENGENhARIA/ARqUITETURA

empreSAS SAtéliteS

SERVIÇOS ESPECIALIzADOS
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PRó-LAUDO
A Pró-Laudo é uma empresa de telerradiologia, que elabora laudos à dis-
tância para clínicas e hospitais em todo país, contando com uma equipe 
de radiologistas especializados, processos otimizados e um sistema ope-
racional de alta disponibilidade.
www.pro-laudo.com.br 

OCROMA
Especializada em private equity corporativo e imobiliário. A empresa foi 
responsável pelo lançamento do primeiro fundos-de-fundos no Brasil e 
possui extensa experiência no mercado. 
www.ocroma.com

ALIS SOLUÇõES EM ENGENhARIA
Empresa especializada em monitoramento ambiental, redes de sensores 
e soluções inovadoras. Desenvolve tecnologia no Brasil, com mão de obra 
local e especializada, fabricando produtos com alta qualidade, visando 
superar as expectativas de nossos clientes. 
www.alistecnologia.com.br 

AMbIEM
A empresa desenvolve inovações tecnológicas para saneamento nos 
setores doméstico e industrial do Brasil. A organização assume um com-
promisso com o meio ambiente e as futuras gerações, com a missão de 
ajudar a construir uma sociedade sustentável.
www.em-la.com

MEIO AMbIENTE

CINEDICA
O CineDica é uma empresa online que se utiliza da entropia causada por um 
ambiente de rede social para coletar informações. A partir do site, usuários 
podem encontrar dicas de filmes e séries de acordo com cada perfil.
www.cinedica.com.br

NEwRONIO MALAbARES
Atua no mercado de brinquedos educativos com temática circense, 
equipamentos profissionais para malabarismo e circo, apresentações e 
oficinas,  tendo como seu maior diferencial a qualidade e garantia de 
seus produtos e serviços. 
www.newronio.net

ENTRETENIMENTO
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EVENkA SOFTwARE
Investindo em criatividade e inovação, a empresa desenvolve ferramen-
tas baseadas na web para os organizadores de eventos, tais como bilhe-
teria online, geração de sítios dos eventos, ferramenta de controle de 
conteúdo, dentre outras. 
www.evenka.com 

LIFEwARE
A Lifeware é uma empresa que se diferencia pela evolução constante de 
suas práticas da tecnologia da informação, voltadas para corporações que 
demandam ferramentas de competitividade e eficiência operacional. 
www.lifeware.com.br 

PLACE TO ASk
É um marketplace para a terceirização de serviços, focado no público 
corporativo. A empresa é responsável pelo desenvolvimento do Facilito.
com, ferramenta de contratação de prestadores de serviços, que oferece 
segurança e recursos inovadores. 
www.facilito.com.br/www.placetoask.com 

SEO MASTER
Especializada em otimização de sites (SEO). Nossa missão é potencializar o 
posicionamento de sites nos mecanismos de busca, estimulando a realização 
de novos negócios, fortalecendo sua presença online e a sua competitividade.
www.seomaster.com.br   

ExIMIOS 
A empresa oferece sistemas na modalidade offshore outsourcing para o 
mercado de TI da Noruega.
www.eximios.com

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

GOMUS
Agência de Music Branding especializada na criação de experiências 
sonoras autênticas. Serviços de sonorização de PDVs, produção de áudio e 
trilha sonora e consultoria. A empresa atende a grandes clientes no país.
www.gomus.com.br 

áUDIO, VíDEO E MíDIA DIGITAL
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MAGIA DA MATA COSMéTICOS
Empresa de produção de cosméticos e dermocosméticos naturais, usando 
como princípios ativos óleos essenciais de plantas. Unidade de produção 
em construção com subvenção parcial de programa de apoio à inovação 
da FAPERJ.
www.magiadamata.com.br 

bIONIx
Empresa especializada na criação de um monitor multiparametrico 
pequeno para medição de biosinais.  
www.bionix.com.br 

ATLAN bIO (A21)
Desenvolve produtos orgânicos e sustentáveis.

SAúDE, ESTéTICA E NUTRIÇÃO

GUIzA PRODUÇõES
Produtora audiovisual com foco inicial em mídias convergentes que 
atualmente segue formato tradicional de produção para obter reconhe-
cimento do mercado e assim seguir plano inicial. Em 2013 houve uma 
grande evolução nesse aspecto.
www.guizaproducoes.com.br 

AMj EMPREENDIMENTOS
Empresa atuante na criação de mecanismos de fomento pulverizadores 
via web para projetos culturais. 

wDL SISTEMAS ELETROMECâNICOS
Empresa desenvolvedora de sistemas de displays e cartazes eletrônicos 
integrados ao sistema gerencial da loja-cliente através de comunicação 
de dados pela rede elétrica (PLC).  
www.wdl.com.br

SEMENTE DA MúSICA bRASILEIRA
Empresa especializada no fomento da geração de conteúdo musical 
(áudio e vídeo).
www.sementedamusicabrasileira.com.br  

PETA5
Desenvolve aplicações interativas e soluções que agregam valor à plata-
forma de TV digital. 
www.peta5.com.br   
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MINGAU PRODUÇõES
Cria conteúdo para crianças e adolescentes, pais e professores, online e 
offline. Desenvolve websites, jogos, animações, ilustrações, atividades, 
livros e apostilas, além de prestar consultoria sobre a reformulação de 
conteúdo online.
www.mingauproducoes.com.br

AbRASDI
A ABRASDI é uma empresa voltada para a produção de ferramentas dia-
mantadas. Atua no setor de materiais superduros da UENF, com a qual 
trabalha em parceria. Tem a missão de garantir a máxima qualidade de 
seus produtos, assim como o bem estar da equipe.  
www.abrasdi.com.br

OLENDzkI
A OLENDZKI tem como proposta unir a arte da escultura à avançadas 
técnicas de ourivesaria na criação de joias.
www.olendzki.com.br 

ANA bERREDO jóIAS 
Empresa de fabricação de joias através de técnica de moldes reciclados.
www.anaberredo.com  

ELLE CINq
Empresa especializada em desenvolver joias customizadas e projetos 
personalizados.
www.ellecinq.com.br

EDITORIAL

NANOTECNOLOGIA E NOVOS MATERIAIS

jOIAS E ACESSóRIOS

CYCITY
Empresa que oferece um sistema online de apresentação de cidades com 
recursos de passeios virtuais. A ferramenta conta com variedade de opções 
e praticidade, oferecendo ao cliente um serviço rápido, simples e eficaz. 
www.cycity.com

TURISMO
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EzLEARN
A Ezlearn é uma empresa de tecnologia e educação, criada com o objetivo 
de democratizar o acesso à conteúdo educacional de alta qualidade para 
todo o Brasil.
www.ezlearn.com.br / www.meuingles.com

INSTITUTO RIO MODA
A empresa trabalha com educação em moda e demandas expressas pelo 
mercado.
www.institutomoda.com.br

zARUC TECNOLOGIA
Empresa capixaba com foco no setor de distribuição de energia elétrica, 
automação e controle industriais, a Zaruc desenvolve projetos tecnológi-
cos inovadores e cria soluções modernas e eficientes, capazes de simplifi-
car processos.
www.zaruc.com.br 

GLObAL b2C
Oferece serviços de venda pela modalidade B2C a fábricas e distribuidoras 
de pequeno e médio porte.

REVENUE MANAGEMENT
A Revenue Management é reconhecida no turismo por sua atuação com 
workshops e treinamentos na gestão de reservas, vendas e marketing. 
Tem como diferencial a pesquisa continua das melhores práticas interna-
cionais, disseminando informação e aprimoramento.
www.revenuemanager.com.br 

AGENCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
Empresa especializada na área de inteligência competitiva. Atuando no 
mercado nas áreas da educação continuada - com workshops, clínicas 
e cursos -, e consultorias, tem como missão prover as organizações com 
conhecimento estratégico. 
www.agenciacic.com

EDUCAÇÃO

AUTOMAÇÃO

LOGíSTICA E GEOPROCESSAMENTO 

GESTÃO DO CONhECIMENTO
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wSN SISTEMAS DE MONITORAMENTO
A WSN Sistemas de Monitoramento desenvolve aplicações de laser de 
alta potência no setor de petróleo e gás. Atualmente se concentra no 
desenvolvimento de uma ferramenta laser para operações em poços sob 
contrato da Petrobras.
luiz.guedes@ouronegro.com.br

TRISERVICE INDUSTRIAL
Desenvolve soluções e cursos de simulação para instalações elétricas e de 
automação industrial e predial.

INVISION
Serviços de processamento e análise de dados sísmicos para exploração e 
desenvolvimento de reservatório de petróleo e gás. Através de um pacote 
completo, oferece um atendimento flexível na base do cliente, com alto 
valor agregado.
www.invisiongeo.com.br  

ICSS 
A empresa atua no mercado de completação inteligente de poços de 
petróleo e gás.
www.icss.com.br   

FONTES RENOVáVEIS 
Empresa voltada para soluções tecnológicas nas áreas de energia e am-
biental. A organização faz coleta de óleo vegetal usado em toda rede Pão 
de Açúcar com exclusividade e com objetivo de produção de biodiesel. 
www.frenovaveis.com.br

ENERGIA E PETRóLEO

LUkA MAChINE
A Luka Machine é uma empresa especializada no desenvolvimento de 
soluções eletrônicas para sistemas de auto-atendimento. Desenvolvendo 
sistemas, produtos e serviços diferenciados a partir da utilização de ele-
trônica de última geração. 
www.lukamachine.com.br

UzEDA
Prestadora de serviços especializados de segurança em eletricidade e em 
atmosferas explosivas. Atua nas áreas de projeto, manutenção e operação 
de instalações industriais soluções em gerenciamento, auditoria de confor-
midade, segurança em eletricidade e treinamento.
www.uzeda.eng.br

ENGENhARIA



64
URAbRASIL
Plataforma integrada e modularizada de URA Digital, discador e geren-
ciador de campanha por torpedo SMS. Disponibiliza aos clientes produtos 
genuinamente brasileiros, que apresentam altas performance e estabilida-
de a um custo reduzido.
www.urabrasil.com.br 

TELECOMUNICAÇÃO

ARISSAS MULTIMíDIA
Trabalha com projetos e ações culturais em cinema, vídeo e artes visuais, 
oferecendo serviços para a realização de longas e curtas metragens, foto-
grafia, vídeos institucionais, campanhas de interesse público, programas 
de TV, exposições, publicações e intervenções urbanas. 
www.arissasmultimidia.com

MObCONTENT
Produtora transmídia que tem como missão atuar no espaço existente 
entre o desenvolvimento de tecnologia e a produção de conteúdo. Cria nar-
rativas documentais ou ficcionais com forte apelo em novas tecnologias e 
plataformas não tradicionais.
www.mobcontent.com.br

empreSAS incubAdAS do rio criAtivo
AUDIOVISUAL 

*
Graduada

*
Graduada

bENFEITORIA
Empresa de tecnologia de mobilização para projetos de impacto. Reduz bar-
reiras de engajamento para participação coletiva da sociedade, contribuin-
do para o desenvolvimento de uma cultura mais humana, colaborativa e 
realizadora no país.
www.benfeitoria.com

PUbLICIDADE

*
Graduada

MOVERE.ME
Plataforma web de crowdfunding que promove um ambiente colaborati-
vo de cultura e inovação no Brasil, no modelo “tudo ou nada”. Em 2012 a 
empresa se fundiu com a argentina Idea.me.

SOFTwARE

*
Graduada

*
“Empresa 
Idea.me”
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bOLAChA DISCOS
Empresa focada na criação de modelos de negócio e ferramentas alter-
nativas baseadas nas novas tecnologias e na comunicação em rede para 
facilitar inclusão, circulação, e comercialização de conteúdos e projetos 
artísticos criativos em música no país.
www.bolachadiscos.com.br

RUMORI
Empresa especializada em soluções para pós-produção de áudio e música, 
que atende aos mercados de audiovisual e novas mídias com os serviços 
de desenho sonoro, mixagem, sound branding, trilha musical original e 
venda de licenças de sincronização.
www.rumori.com.br

MúSICA

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

jEqUITIbá CONSERVAÇÃO E RESTAURO
Atua na área da preservação de bens móveis e imóveis públicos e privados, 
com treinamento e capacitação de mão de obra especializada, assessoria 
técnica, consultoria, projeto, pesquisa e organização de eventos para divul-
gação do patrimônio artístico cultural.
jequitibarestauro@gmail.com

ARqUITETURA E RESTAURO

*
Graduada

MARTINICA DIGITAL
Empresa de mobilização digital voltada para estratégia e engajamen-
to entre marcas, pessoas e propósitos. Encontra oportunidades na rede, 
antecipa tendências, cria ações colaborativas, difunde a cultura participa-
tiva e entrega conhecimento, com análises precisas, ágeis e mensuráveis 
para diferentes setores.
www.martinicadigital.com.br

EMCARTAz! 
Produtora especializada em Artes Cênicas, visa planejar, gerir e executar 
projetos culturais, tais como realização de espetáculos, festivais de teatro com 
intercâmbio de grupos, discussão sobre a produção do setor, além de projetos 
de formação de plateia.
www.emcartaz.art.br

ARTES CÊNICAS

*
Graduada
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RIOS DE hISTóRIA
A Rios de História é uma empresa de turismo histórico cultural que trabalha 
com customização de passeios para grupo, casais e empresas, pensando a 
ressignificação da cultura carioca e a responsabilidade social.
www.riosdehistoria.com

PONTE PLURAL
A Ponte Plural é uma iniciativa cultural de pesquisa e capacitação que atua, desde 
2010, no fomento do empreendedorismo no setor musical e na articulação de 
redes no estado do Rio de Janeiro, a fim de criar novos arranjos criativos locais.
www.ponteplural.com.br

TIPITI MITÃ
A empresa é uma spinoff da antiga Tipiti Produções Culturais, atual Spiral Criativa. 
Atua no mercado cultural com serviços, consultorias e conteúdo educativo. Tem a 
missão de promover e difundir cultura com criatividade e sustentabilidade.  
www.tipiticultural.com

ENCONTRARTE
Formada por profissionais com larga experiência no mercado, a empresa é 
especializada em soluções artísticas para o desenvolvimento da qualidade de 
vida da população, tendo abrangência nas seguintes áreas: organização de 
eventos culturais, sociais e esportivos.
www.encontrarte.com.br

SPIRAL CRIATIVA
A empresa compreende a cultura como uma infinita rede de manifestações 
criativas. Transformando dificuldades em oportunidades, trabalha com 
desenho, gestão, produção e mobilização de recursos junto a projetos criativos.
www.spiralcriativa.com.br

TURISMO

EVENTOS

EDUCAÇÃO

ENTRETENIMENTO

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada

*
Graduada
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equipe gÊneSiS em 2014

• Aderson Campos Passos 

• Adriana Gray 

• Adriana Tapajós de Maynart 
Ramos

• Alain Fares

• Alexandra Ancora da Luz de Souza 
Mendes 

• Alfredo Laufer 

• Andrea Pacca de Souza Britto Cohen 

• Ana Paula Santoro

• Bárbara Alves Pereira de Moura

• Carla Francisca Bottino Antonaccio

• Carla Yukari Totumi Cunha

• Carolina Dias 

• Catharina Madalena da Rocha 
Miranda Carvalho de Araujo

• Catia Araújo Jourdan 

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

• Clarice Cabral Martuscello

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

• Danielle Páscoa Barbosa 

• Diego Wehrle

• Edoardo Sigaud Gonzales | Sigaud 
Gonzales Advogados Associados Ltda. 

• Eduardo Costa  

• Eduardo Palma de Seixas

• Eduardo Rodrigues Moreira 

• Eduardo Soluri  | Null Pointer 
Tecnologia Ltda.

• Erica Bordinhão Lewis 

• Fernanda Olivieri de Souza  

• Fátima Ludovico

• Flavia Portela

• Flávio da Silva Mendonça 

• Girlene Rodrigues da Silva do 
Nascimento  

• Gulherme Ghizi de Moraes Velho 

• Guilherme Sucupira

• Helene Salim 

• Higor Hebert França da Cunha

• Heraldo Pimenta Borges Filho

• Ivana Beltrão Rojas

• Joana Marcos Chissini

• José Alberto Sampaio Aranha 

• João Marcos Figueiredo 
Cavalcante Albuquerque

• João Lucas Coelho da Fonseca e 
Andrade Mello 

• José Luis Caicedo Acosta

• Julia Bloomfield Gama Zardo 

• Júlia Marchandt Rabelo

• Laila Rodrigues de Oliveira

• Lara Cavalcanti Martins

• Leonardo Feijó Sampaio | 
Multimeios Ideias Criativas



69

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

• Leonardo Lima de Souza 

• Leonardo Rangel 

• Lucas Ribeiro Borges

• Luis Felipe Carvalho 

• Luis Fernando Penello | Peoli 
Consultoria

• Luis Fernando Vabo 

• Luiz Felipe O’Reilly

• Luiza Martins 

• Manoela Perlott Miguens

• Marco Aurelio Albernaz

• Marcos Cohen 

• Marcelo Rodrigues Almeida | 
ORANGO Ventures

• Maria Isabela Miranda de Lima 

• Maria Luiza Azevedo de Carvalho 

• Mariana Aparecida dos Santos 
Silva

• Mariane Gropilo Mello de Araujo 

• Marina Perlott Miguens

• Matheus Lages de Alencar

• Mila Desouzart de Aquino Viana | 
OD Consulting Ltda. 

• Michelle Rocha Gonçalves

• Nathália Mello Almeida

• Paula Araujo Pereira 

• Paula do Couto Costa

• Pedro Fontielle Gehrt

• Pedro Gerhardt

• Priscila Perillier O’Reilly de Araújo 
Castro 

• Priscilla de Paula Ricci

• Rachel Nigro

• Raphael Braga

• Raphael Zaremba 

• Regina Jardim 

• Renata Nascimento de Sena  

• Ricardo Alexandre da Silva

• Ruth Espinola Soriano de Mello  

• Sandra Jesus Valente de Mello

• Sandra Korman 

• Sergio Yates 

• Sylvia Moraes

• Susanne Sedaca

• Tamine de Souza Bunahum

• Victor Japiassú dos Santos Rêgo 

• Victoria de Freitas Rodrigues

• Vitor Tadeu Miranda de Figueiredo

• Coordenação: Paula Araujo Pereira

• Revisão: Paula Araujo Pereira, João 
Marcos Albuquerque, Julia Zardo, 
Ruth Mello e Raquel Pedroza

• Produção: Paula Araujo Pereira

• Design: Fernanda Xavier (Binky)

Ficha técnica
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