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Conheça os melhores planos de negócios em apresentação gratuita na PUC‐Rio
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Com o objetivo de incentivar o empreendedorismo, será realizada na próxima terça‐feira,
26 de junho, às 19h, a “X Galeria de Planos de Negócios da PUC‐Rio”. A apresentação, gratuita, será feita
pelo professor e empresário Claudio Nasajon no Auditório Pe. Anchieta, no campus da PUC, na Gávea. (r. Pe.
Leonel Franca S/N).
Os participantes terão a oportunidade de conhecer, em primeira mão, empreendimentos que poderão se
transformar em casos de sucesso, como ocorreu com Instagram, Facebook ou Google. Foram desenvolvidos
por alunos do curso de Empreendedorismo da PUC, na disciplina de Planejamento de Negócios, ministrada por
Nasajon.
Todos os empreendimentos estão em fase nascente, mas a maioria já passou pela prova de conceito. Serão
apresentados protótipos funcionais, já operando com os primeiros clientes. Trata‐se de uma ótima
oportunidade para conhecer o histórico da modelagem do negócio, da validação das hipóteses e do
desenvolvimento ágil. Foram esses conhecimentos e conceitos que levaram os alunos de Nasajon da ideia
abstrata ao negócio concreto em menos de quatro meses. Com isso, os participantes poderão entender como
utilizar essas metodologias para viabilizar as suas próprias ideias de negócios.
O evento é aberto ao público. Para participar, basta fazer a inscrição, gratuitamente, através do blog do
professor Claudio Nasajon – http://www.claudionasajon.com.br ou diretamente pelo link:
https://claudionasajon.wufoo.com/forms/galeria‐de‐planos‐de‐negacios‐da‐pucrio‐7x0k1/ .
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