Módulo 1 – Geração de ideia (Find your Sea – How to find and test the best business ideas)
CASE STUDY 1 e 2 - Importante caso que explore o processo empreendedor, desde a ideia
original, até às alterações na ideia provocadas:
a) pelo teste efetuado;
b) pela necessidade de adequação do modelo de negócio;
c) pelas alterações originadas devido à necessidade de adaptação da mesma às
competências do empreendedor;
d) ou mesmo devido à necessidade de constituição ou reforço da equipa, e do impacto
disso na ideia original…
Nota: Esta descrição pode ser “light”, na medida em que tem de ser muito
aprofundada/detalhada, dado tratar-se de um módulo introdutório. O foco deve ser na ideia…
Poderia ser interessante apresentar duas situações (case studies) diferentes:
a) Uma ideia que foi implementada praticamente igual à ideia original
b) Uma ideia original que tenha sido muito modificada para poder ser implementada… Isto
pode ter acontecido por necessidade reforço da equipa, ou simplesmente porque o
mercado não aceitaria a ideia inicial…
MODULE 2: Choose your territory/domain (Strategic Analysis – BOS)
CASE STUDY 3 - Importante que este caso explore a componente estratégica do projeto
empreendedor, realçando a sua importância e, preferencialmente, desenvolvendo a sua
aplicação e ajuste ao longo do processo. Nomeadamente, o case study deve desenvolver os
seguintes aspetos:
1.
2.
3.
4.
5.

Evidence what was the strategy adopted
Understand the need and importance of the adopted strategy
Evidence the main strategy concepts and tools used for strategic analysis
Present the main business risks considered
Analyse possible team building techniques used for the case study
6. Show how BOS was applied to the case study

Módulo 4 – Be a shark in a golden fishes’ territory
CASE STUDY 4 - Importante caso que explore o modelo de negócio adotado, para que seja
possível aos alunos não só identificarem (estaticamente) as diferentes componentes aliadas ao
modelo de BMCanvas, mas também toda a eventual dinâmica do processo de definição e/ou
adaptação do BMCanvas (desde o original até ao atual), ou seja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Key Partners
Key Activities
Key Resources
Value Proposition (Revenues vs Costs)
Customer Relationships (including marketing strategy)
Channels (including marketing strategy)
Customer Segments (including marketing strategy)

h) Cost Structure (including financial tools and management techniques)
i) Revenue Streams (including financial tools and management techniques)
Nota: Poderá ser mais rica a escolha de um projeto empreendedor já estabelecido há algum
tempo, que possa fornecer este tipo de informação de forma mais detalhada, mas que
também revele a dinâmica destes processos.

CASE STUDY 5 – Desenvolvimento de um case study autónomo, de preferência com uma
empresa diferente do case study 4 que, integrado no Modelo de Negócio adotado, apresente
uma componente importante e relevante relacionada com a Estratégia de Marketing adotada
pela organização (alíneas e), f) e g) do BMC).

Módulo 5 – Establish the Limits of your Territory
CASE STUDY 6 - Importante caso que explore o modelo de negócio adotado (BMC) e sua
aplicação/transferência para o Business Plan via Lean Canvas. Importante a identificação dos
KPIs e dos principais aspetos financeiros e de mercado considerados nas primeiras estimativas
do BP, bem como de uma análise crítica dos mesmos, com a possível definição das estratégias
de mitigação de risco definidas, perante os riscos identificados (cf. Módulo 4). É importante que
se possa chegar a uma visão integrada da relação estratégia-Modelo de Negócio-Plano de
Negócios. Caso seja viável, pode considerar-se um desenvolvimento do case study usado para
o módulo 4…
Nota: Poderá ser mais rica a escolha de um projeto empreendedor já estabelecido há algum
tempo, que possa fornecer este tipo de informação de forma mais detalhada, mas que
também revele a dinâmica destes processos. Pode ser usado o BP original do projeto, não
sendo necessário o recurso ao BP atual…

NOTAS GERAIS:
1) Os case studies serão apresentados em vídeo e em texto. A escolha dos casos deve
pressupor a aceitação do empreendedor para uma pequena entrevista vídeo (15-20
minutos) e a recolha de imagens do próprio e da empresa.
2) A priori, apenas serão necessários alguns elementos financeiros mais detalhados, no
case study mais ligado ao Plano de Negócios. Todos os outros apenas serão
questionados sobre grandes números do negócio (turn over; número empregados;
ativos; percentagem diferentes fontes financiamento, etc…)
3) Uma mesma empresa ou empreendedor pode ser usada para exemplificar diferentes
situações adequadas a diferentes módulos (não tem, necessariamente de ser uma
empresa diferente para cada módulo);
4) Num mesmo módulo pode ser usada mas do que uma empresa, sempre que se
considerar que a história a apresentar pode demonstrar a existência de várias
alternativas para o mesmo problema.

5) Todos os case studies devem ser desenvolvidos de modo a usar linguagem corrente,
sempre que possível não evidenciando termos técnicos/teóricos.

