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Somos especialistas em Empreendedorismo, Inovação Disruptiva, Tecnologias
Exponenciais, Intraempreendedorismo & Networking.

Oferecemos programas de Educação Executiva Global de Negócios, consultoria e treinamentos
para empreendedores, empresários, corporações, investidores e profissionais, usando

metodologia própria para o desenvolvimento de modelos de negócios sustentáveis e escaláveis.

1300 Profissionais, empreendedores e empresários fizeram nosso curso e se formaram. Nossa
rede tem membros de mais de 50 países, entre outros, Argentina, Alemanha, Brasil, Canadá,
Colômbia, Chile, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, Hong Kong, Índia, Itália,

Japão, Kuwait, Malásia, Marrocos, México, Macau, Peru, Paraguai, Reino Unido, Roménia, Africa do
Sul, Suíça, Singapura e Taiwan. 

Na Scalabl, você aprende a maneira correta de iniciar ou
impulsionar um negócio ou uma unidade de negócios, com
ferramentas inteligentes, simples e úteis para qualquer tipo de
indústria. Essa metodologia transformou meu empreendimento e
me ajudou como um intraempreendedor na minha carreira
corporativa.

Thomas Mayr
Alumni Singapura
Head of Marketing, 

Asia en Campari Group

https://scalabl.com/cursoonline/


PROFISSIONAIS E EQUIPES
CORPORATIVAS

inovação e 
intraempreendedorismo

Para quem é o curso?

FUTUROS 
EMPREENDEDORES

com ou sem
uma ideia

STARTUPS OU PMES EM
QUALQUER FASE

protótipo, crescimento,
estagnação

UNIDADE LIBERADA

As aulas do Fran são algo muito diferente, ele consegue
prender a atenção e incitá-lo a pensar e participar,
gerando debates muito interessantes e construindo
conhecimento de uma forma colaborativa. Sua
metodologia permite que você realmente entenda
conceitos-chave para construir uma startup.

Marcos Bauer
Alumni São Paulo
Diretor Associado de
Gerenciamento de Categoria,
Análises e Insights na P&G 
no Brasil 

Experimente nosso Curso

https://scalabl.com/cursoonline/
https://www.scalabl.digital/courses/1073589/lectures/22878903


O que você vai aprender

INSCREVA-SE

Aprenderá nossa metodologia para criar ou reformular empresas adquirindo uma
cultura de inovação.
Descobrirá como conceber um negócio desde a sua concepção, desde a geração
de um modelo de negócio até à última fase, as vendas. 
O curso é bem prático. Poderá aplicar toda a teoria aprendida no seu projecto,
Startup, PME ou corporação.
Adquirirá as ferramentas intelectuais e também as ferramentas relacionais e
emocionais necessárias para fazer negócios, sempre com foco no seu propósito.

O que você pode esperar
Ele é ensinado por Francisco Santolo, nomeado "O Hacker de Startups" pela
Forbes. Formado em Harvard, Stanford, MIT. 
Terá acesso a uma plataforma on-demand, com vídeos gravados, curtos e muito
ágeis de ver, disponíveis 24x7 a partir de qualquer dispositivo para avançar com o
curso ao seu ritmo.
O curso é dinâmico, flexível, dura um mês, e você só precisa 3/4 horas por
semana.
Terá um canal de consulta directa com Francisco e toda a equipe do Scalabl, bem
como com os seus colegas.
Poderá participar também em duas aulas online de 2 horas ao vivo com Francisco
para rever a teoria e praticar as ferramentas da metodologia.
Ao formar-se fará parte de uma rede colaborativa de 1300 profissionais,
empreendedores e empresários em mais de 50 países.

https://scalabl.com/cursoonline/
https://scalabl.com/cursoonline/


Francisco Santolo é economista e MBA, com
estudos de 
pos-graduação em universidades de prestígio
como Harvard, Stanford, Chicago Booth,
Singularity, Kellogg e MIT; reconhecido em 2017
pela revista Forbes como o "Startup Hacker".

Francisco, além de ser um empreendedor em
série desde adolescente, tem mais de 10 anos de
experiência em negócios empresariais globais, é
consultor, investidor anjo, foi co-fundador e
sócio em mais de 50 empresas, é professor de
Empreendedorismo no MBA da Universidade
CEMA, orador internacional, convidado como
Keynote Speaker para a Cimeira da Aliança de
Jovens Empresários do G20, foi membro do
Conselho Fiscal da AIESEC Argentina e hoje é
membro fundador da TiE Hong Kong e Deli.

SOBRE O PROFESSOR

A experiência do Scalabl foi incrível, a minha cabeça explodiu, mas chegou um
momento em que cliquei e comecei a compreender tudo. Não consegui parar de olhar
para modelos de negócio e de os validar. Eu descreveria Fran como um génio!

Adrián Herzkovich
Alumni Espanha

CEOs Executive Coach 

Em 2016 fundou a Scalabl, uma empresa global
especializada em Gestão Empresarial, Inovação e
líder em Empreendedorismo Disruptivo. Quatro
anos após a sua criação, Francisco vive como um
nómada digital e viaja pelo mundo fornecendo
formação e consultoria empresarial a indivíduos
e grandes empresas e reforçando os laços da
comunidade global de profissionais,
empreendedores, empresários e investidores que
fazem parte do Scalabl.

https://www.linkedin.com/in/franciscosantolo/


01 Introdução: aprendizado e networking

Breve história da Scalabl
Pilar 1: aprendizado contínuo
Pilar 2: networking, relacionamento e dar primeiro

02 Contexto: corporações, indivíduos, tecnologia e futuro

Redes horizontais
O que são as tecnologias exponenciais?
As 6Ds
Robótica e inteligência artificial
Internet das coisas, cérebro e a nuvem
A história das corporações
O efeito Nike e o poder de terceirizar
A riqueza no futuro pertencerá aos donos do intangível
Futuro, tecnologia e comunidades: não caia na maioria silenciosa

03 O atual ecossistema da startup

Tecnologias exponenciais + investimento + ideia única
Fases de financiamento: família, amigos e tolos
Fases de financiamento: incubadora
Fases de financiamento: investidor anjo
Fases de financiamento: capitalistas de risco
Fases de financiamento: aceleradores
O mito de ter que escalar rápido
Os unicórnios

CONTEÚDO

Tenho orgulho em fazer parte da primeira edição do Programa Scalabl
em Madrid. Após 20 horas de trabalho de equipe, levo comigo
ferramentas para o empreendedorismo, quebrando as regras
estabelecidas até pelas melhores escolas de negócios. Reflexões que
compartilharei com estudantes, startups e eventos onde participarei
como orador.

Iris Cordoba Mondejar
Alumni Madrid

General Manager en
 Global Sport Innovation Center

powered by Microsoft

UNIDADE LIBERADA
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04 O Dilema do Inovador. O que é a disrupção?

Inovação = Invenção x Comercialização
"O Dilema do Inovador" de Clayton M. Christensen
O que é inovação de sustentação? O que é inovação disruptiva?
Disrupção tecnológica: Kodak. Disrupção por modelo de negócios: Netflix
Conclusão do Dilema do Inovador: proteger o negócio atual e construir uma
divisão autônoma
Outras estratégias para evitar a disrupção nas empresas
Empreendedores e disrupção: a curva de Gartner
Empreendedores e disrupção: como aproveitar as oportunidades
Apêndice: Estratégia do Oceano Azul

05 Metodologia Scalabl
As duas formas de aprendizagem
Metodologia e consumidor no centro
Começe pelo seu propósito
Propósito
Estratégia
Os passos e as ferramentas da nossa metodologia
Modelo de negócios
Entrevista de problema
Entrevista de solução
Materiais de vendas
Roteiro de vendas
Demissão do Fundador
Revisão da metodologia Scalabl

Impressionante o dinamismo das aulas de Francisco Santolo e o
que dizer do grupo, só há boas energia! Estou muito feliz por fazer
parte da primeira edição do Scalabl em Barcelona!

Nicolás Lavalliere
Alumni Canadá

Fundador y Leader Alchemist 
en LŌV Kombucha



06 Regras da Scalabl: riscos e investimento
O que é investimento?
Risco econômico
Risco financeiro
Margem bruta relevante e volume escalável
Risco de custos e ativos ocultos
As regras do modelo virtuoso da Scalabl nas demonstrações financeiras

07 Modelos de negócio virtuosos da Scalabl

Introdução aos modelos de negócios virtuosos da Scalabl
Aprenda a desenhar o canvas virtuoso da Scalabl
Propósito
Product/Market fit
"Jobs to be Done" de Clayton M.Christensen
Foco no problema, não no produto
Canais
Modelo de receita
Atividades e recursos
Parceiros, aliados ou funcionários?
Custos
O canvas da Scalabl e o relacionamento com os outros
A armadilha do ego
O canvas virtuoso e as regras da Scalabl
Por onde começar a preencher o canvas?

Muito orgulhosa de fazer parte da primeira Academia Scalabl em
Hong Kong! Agradecemos a Francisco, grande líder e fonte de
inspiração, por nos ajudar a perseguir nossos sonhos, canalizando
o espírito empreendedor que todos nós temos dentro. Que
fantástica aventura humana criou ao reunir-nos na Scalabl, uma
metodologia empresarial inovadora!

Hend Ben Brahim
Alumni Hong Kong

Treinador e Facilitador Certificado

INSCREVA-SE
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09 Entrevista de problema
Delimitar o segmento para entrevistas
Um exemplo de segmento delimitado
Gerar uma base de dados
Obter a entrevista
Dicas para fazer a entrevista
Registre as informações
Viver em modo entrevista de problema

10 Entrevista de solução
Co-criar o produto junto ao cliente
O caso de Steve Blank e o MVP do seu aluno
Analisando o caso: o foco no produto
Analisando o caso: o propósito do empreendedor
Entrevista de solução para testar o MVP e o preço
Os melhores MVPs de todos os tempos
Viver em modo entrevista de solução

08 Três ferramentas de análise
Qual é o cliente ideal?
Quantos clientes eu preciso?
Quanto o cliente está disposto a pagar?
Como reduzir os custos do fornecedor?
Como definir o preço?
Como tirar proveito da utilização destas ferramentas?

Lápis, papel, compartilhar um café e muitas coisas a aprender contigo
Fran e toda a comunidade! Obrigada por me ensinar que "se pode
comunicar uma visão, isso tem muito poder".

Andrea Amorós
Alumni Espanha

Coordenador de Projectos
Estratégicos em Trivu



11 Materiais de vendas

O momento certo para os materiais de venda
Introdução aos materiais de vendas e branding
O nome
Ferramentas para criar os materiais de vendas
Landing Page
Landing Page - Exemplos dos startups da Scalabl

12 Vendas

Vender para os visionários
Demissão de clientes
Treinamento de vendas
O jogo da caneta invendível
O que são as vendas?
A base do processo
Desenho dos roteiros de vendas
O custo da venda
O momento Gekko
5 ferramentas para sua vida

A metodologia da Scalabl é única. Ensina não apenas a estrutura
de referência para que uma startup alcance modelos de negócios
escaláveis de alta lucratividade e baixo risco, mas também
capacita profissionais plenos para liderar a inovação. Ao "sair do
escritório" e aprender a entender seus clientes, você vai
permanecer no mercado e prosperar. Precisamos adotar a
constante reinvenção das nossas empresas.

Alan Jonathan Sandoval
Alumni Mexico

CEO e co-fundador da JB

INSCREVA-SE
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Como é a modalidade do curso?
É on-demand. O conteúdo pode ser visualizado a partir de qualquer dispositivo e em
qualquer momento durante o mês do curso. Mais de 120 vídeos com conteúdos dos
melhores cursos do Scalabl em todo o mundo, acompanhados de explicações,
exercícios práticos, discussões, animações e estudos de casos e material
complementar com links para descarregar. Os vídeos são curtos e fáceis de ver com
conceitos concretos e accionáveis.

Como é distribuído o conteúdo e quantas horas por semana serão necessárias?
O conteúdo é distribuído em 13 unidades com diferentes secções centradas nos
diferentes tópicos. O curso requer entre 3 e 4 horas por semana para ver o conteúdo,
ler alguns dos materiais suplementares e fazer o exercício. Recomendamos que
tenha algum tempo para passar em rede, para compartilhar videochamadas com
outros participantes e para se encontrar e interagir com pessoas de todo o mundo.

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES



Existem casos de intercâmbio com outros participantes?
Na Scalabl estamos empenhados na construção de relações, no estabelecimento de
redes e na criação de laços genuínos. É por isso que no curso online todos os
participantes começam as aulas no mesmo dia e formam-se no mesmo dia. 

Incentivamos a colaboração, a discussão de temas aprendidos e o trabalho conjunto
na aplicação das ferramentas às empresas, recebendo visões diversas e
enriquecedoras. A interacção permanente surge através do fórum da plataforma, do
nosso grupo do Facebook e do grupo Whatsapp do curso.

Quanto tempo dura o curso?
A plataforma está aberta durante um mês, durante o qual, sendo um programa
executivo, o único requisito de graduação é terminar todo o conteúdo do vídeo.

Um excelente curso. A sua metodologia é única
e fazer parte da comunidade de graduados é
muito enriquecedora.

Partha Roy Chowdhury
Alumni India
Commercial Lead India
en Lockheed Martin
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B U S I N E S S
R E V I E W

E M P R E S A S C O M U N I D A D E

V I D E O S A U D I O

L I T E R A T U R A
R E C O M E N D A D A

C O L E C Ç Ã O
S C A L A B L

I M P R E N S A

S ó  d i s p o n í v e l  e m
e s p a n h o l
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