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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 

1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to 

make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also 

the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was 

popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem 

Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like 

Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 
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Business Model Canvas – Criando Negócios e Projetos Inovadores 

 

APRESENTAÇÃO: 

 

 O método de criação de modelos de negócio desenvolvido por 

Alexander Osterwalder tem sido utilizado cada vez mais pelas organizações. 

Grandes corporações como IBM, Deloitte e Ericsson têm utilizado esta nova 

maneira de construção de modelos de negócio.  

 Osterwalder revolucionou a elaboração de planos de negócios com a 

praticidade, o potencial colaborativo e o apelo visual do Canvas.  

 

OBJETIVOS: 

 Apresentar para os participantes a metodologia desenvolvida por 

Alexander Osterwalder para a elaboração de modelos de negócio; 

 Oferecer insights de modelos de negócios inovadores; 

 Elaborar um Canvas juntamente com os participantes a partir de suas 

ideias de negócios ou projetos. 

 

QUEM SE DESTINA: 
 
 Potenciais empreendedores de novos negócios, profissionais de 

grandes e médias organizações que têm interesse em conhecer a 

metodologia Canvas para a aplicação em projetos internos, e facilitadores de 

workshops corporativos que desejam conhecer a metodologia. 

 
PROGRAMA: 
 
 O programa segue a estrutura do best seller de empreendedorismo e 

inovação de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur: Business Model 

Generation:  

 

- Segmentação de Clientes; 

- Proposição de Valor; 

- Canais de Distribuição; 

- Relacionamento com Clientes; 

- Fontes de Receita; 
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- Recursos-Chave; 

- Atividades-Chave; 

- Parcerias-Chave; 

- Custos e Análise de Viabilidade. 

 
CARGA HORÁRIA: 

16 horas 

 

CORPO DOCENTE: 

 

Professor Rodrigo Araújo Ferreira 

 Economista e mestre em economia pela USP. Atua desde 2004 em 

empreendedorismo e desenvolvimento socioeconômico, tendo trabalhado na 

Índia com empoderamento e empreendedorismo para mulheres e em 

programas de geração de renda na periferia de São Paulo, além de uma 

curta passagem pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento em 

Washington, EUA. Atuou ainda com consultorias e palestras para micro e 

pequenas empresas em temas de finanças, empreendedorismo e plano de 

negócios pelo SEBRAE.  

 Atualmente é professor do curso de empreendedorismo para 

graduação da STRONG ESAGS e outras disciplinas dos cursos de economia 

e administração. É ainda professor de cursos de pós-graduação em Gestão 

de Negócios e Empreendedorismo e consultor nas áreas de finanças e 

impacto de projetos socioeconômicos. 

 

METODOLOGIA: 

 Exposição acompanhada de estudo de casos, dinâmicas e debates 

durante o treinamento, a fim de trocar informações sobre as experiências 

vividas, despertar o interesse pelo tema e esclarecer dúvidas. Será ainda 

proposta uma pesquisa de campo orientada pelo facilitador.   

 

 

CERTIFICAÇÃO: 
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 Será emitido certificado de participação em curso de atualização, pela 

ESAGS - Escola Superior de Administração e Gestão, aos alunos que 

obtiverem no mínimo 75% de frequência. 

 

VALOR DO INVESTIMENTO: 

Por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br  

 Incluso material didático;  

 Desconto para grupos de 02 ou mais pessoas da mesma empresa;  

 Desconto para alunos e ex-alunos.  

 

INSCRIÇÕES: 

Exclusivamente por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br 

 

CANCELAMENTO: 

 Pela ESAGS, por falta de quórum. Será devolvido 100% do valor pago. 

O aviso será feito com, no mínimo, 48h de antecedência do início do curso. O 

valor também pode ficar como crédito para início em outros treinamentos, a 

critério do aluno.  

 Pelo Participante: Será devolvido 100% do valor pago (exceto taxa de 

inscrição). O cancelamento deverá ser solicitado por fax, telefone ou e-mail, 

no máximo 48 horas antes do início do curso. Depois deste prazo, não 

haverá devolução.  

 

IN COMPANY: 

 Todos os treinamentos disponíveis nos programas abertos podem ser 

aplicados no modelo in company, pois são flexíveis quanto ao formato, 

duração e foco.  

 Por meio de um diagnóstico organizacional, nossos profissionais 

podem desenvolver cursos e treinamentos que atendam, de maneira 

específica, às necessidades de sua empresa. Consulte nosso atendimento. 

http://www.esags.edu.br/

