
Entendendo os Desafios e Moldando 
o Futuro do Setor Elétrico



OBJETIVOS
Vivemos um momento em que as tecnologias e estruturas tradicionais de funcionamento das organizações 
e das relações humanas passam por profundas transformações, tornando-se cada vez mais dinâmicas, 
interativas e complexas.  

Cada vez mais conectados, somos capazes de influenciar empresas, governos e o futuro de forma 
concreta e ágil e buscar soluções para os desafios aos quais estamos todos envolvidos.  

Neste contexto, abordaremos no curso os desafios estratégicos e o futuro de um dos mais importantes 
setores da vida, o setor de energia. Analisaremos seus aspectos técnicos/regulatórios, os novos modelos 
de negócio e tendências na indústria da energia, novas tecnologias e, principalmente, como podemos 
colocar em prática esses novos modelos.  

Para construirmos uma base de conhecimento consistente, partiremos de uma visão sistêmica que 
valoriza desde ferramentas técnicas como o PVSyst e melhores práticas em Modelagem Financeira, até a 
qualidade dos relacionamentos e os impactos de cada decisão tomada.  De forma interativa, objetiva e 
prática promoveremos o aprendizado sobre como elaborar um modelo de negócio da Energia do Futuro.



OBJETIVOS
Assim, o curso fundamenta-se na promoção e transferência de 
conhecimento, de novas metodologias e aprendizado contínuo, com 
programas que se embasam em conceitos inovadores e suas 
aplicações. 
!
Esta composição única de habilidades aplicadas e conhecimento 
teórico ministrado por profissionais que estão desenvolvendo novas 
tecnologias e metodologias inovadoras resultou na criação do 
Energy Canvas, um novo tipo de curso que levará os participantes à 
vanguarda da nova tecnologia e sistemas pensando em um maior 
nível de consciência. 
!
O curso é dividido em 4 módulos: 
A. Modelo e Conceito do Setor Elétrico 
B. Cenários evolutivos e disruptivos em Energia 
C. Aprofundamento em Solar Fotovoltaica 
D. Modelagem de um Business Plan consistente



BENEFÍCIOS
Os participantes deste curso terão contato direto com as últimas tendências da indústria, melhores 
práticas de mercado e exposição real à modelagem econômico-financeira em energia, mesclando 
exposição conceitual, prática e vivência, de forma dinâmica e interativa, através de: 

• Compartilhamento e discussões de casos reais; e 
• Capacitação em metodologias e ferramentas de ponta. 

O curso oferece uma abordagem única e profunda dos conceitos inovadores no setor da energia, tais 
como: 

• Tendências mundiais e brasileiras em energia; 
• Os novos paradigmas da energia e seus novos modelos de negócio; e 
• Novos negócios em energia: Geração Solar Rooftop, Geração Solar Distribuída e Geração Solar Utility 

Scale.



BENEFÍCIOS
Além disso, este é o primeiro curso no Brasil a introduzir a metodologia Flourishing Canvas. Esta 
metodologia está disponível apenas para early adopters. Ela fornece aos profissionais:  

• Ferramentas para definição de valor a partir de uma perspectiva sistêmica, englobando as quatro 
perspectivas sobre qualquer negócio: Resultados, Pessoas, Relação, Processo; 

• Uma linguagem comum para descrever e desenhar organizações florescentes; 
• Repertório para conversas mais amplas, mais profundas e mais ricas sobre todos os aspectos da 

cocriação de valor (e riscos de destruição); 
• Contexto para fomentar a colaboração - permitindo que as equipes se alinhem nas decisões 

estratégicas importantes; e  
• Compreensão das interconexões da organização com o mundo: Economia, Sociedade e Meio Ambiente. 

O curso irá incentivar os participantes a pensar de forma colaborativa através de todos os aspectos para 
se criar uma empresa próspera - esboço, protótipo, design, comunicação, medição, diagnóstico e 
storytelling.



MÉTODOS
Aporte de  conceitos no estado da arte, com interação constante entre os instrutores e alunos, incluindo: 

• Aulas com conteúdo analítico e profundo, ministradas por instrutores com grande experiência no setor 
elétrico 

• Rodas de conversas e painéis de debate com especialistas 
• Ambiente dinâmico, onde o conhecimento é construído de forma compartilhada 

!
Ferramentas: 

• Flourishing Canvas; 
• Holonomics Plataform; 
• The Holonomic Circle; 
• Comunicação executiva; 
• Planejamento e Posicionamento Estratégicos; 
• Modelagem de usinas solares de pequeno porte (telhados) a grande escala, através do PVSyst; e 
• Melhores práticas de modelagem financeira para energia solar.



MÉTODOS



PROGRAMAÇÃO

A estrutura do curso foi elaborada de forma a desenvolver passo-a-passo os conceitos 
necessários para habilitar os participantes a construírem um modelo de negócio em energia. 
Essa lógica pode ser ilustrada pelo conteúdo das aulas que é detalhado a seguir.



Bloco A: Contexto da energia 
na sociedade

Aula Objetivo

1. Introdução/Aula Magna Painel de debates com especialistas do setor elétrico, profissionais conectados à inovação e de 
setores chave da economia para contextualizar os desafios e oportunidades que o novo 
ambiente de negócios traz para a indústria de energia global e no Brasil

2. Linha evolutiva da energia   Apresentar e discutir as grandes mudanças na energia, em que contexto histórico, social e 
econômico elas ocorreram e quais os impactos na sociedade

3. Contexto do Setor Elétrico 
Brasileiro

Apresentar e discutir os papéis dos diferentes agentes do setor elétrico brasileiro (CNPE, MME, 
ANEEL, ONS, CCEE, EPE, BNDES, etc.), suas missões e avaliar eventuais barreiras que 
impedem sua atuação conforme desejável, incluindo uma discussão sobre a diferença entre 
órgão de Estado e de Governo.

4. Modelos de negócio vigentes Apresentar e discutir as oportunidades, ameaças e alavancas de criação de valor em cada um 
dos segmentos do setor elétrico: Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização. Avaliar 
os relacionamentos entre cada segmento da cadeia e com demais stakeholders – consumidores, 
órgãos ambientais, órgãos de defesa dos consumidores, sociedade civil organizada, etc. 



Bloco B: Cenários evolutivos 
e disruptivos 

Aula Objetivo

5. Cenários evolutivos para o 
Setor Elétrico Brasileiro

Apresentar e discutir os cenários evolutivos do mercado brasileiro: trajetórias para o nível de 
consumo de energia e sua elasticidade com o PIB, necessidades de expansão da geração e 
transmissão, papel da eficiência energética e geração distribuída, desafios da regulação no 
curto e longo prazos, etc.

6. Cenários disruptivos para o 
Setor Elétrico Global - novos 
paradigmas  
da energia

Apresentar e discutir novas tecnologias e modelos de negócio que vêm quebrando os 
paradigmas atuais do uso da energia e respectivos impactos, analisando estudos de casos 
internacionais: consumidor-produtor (prosumer), armazenagem de energia, usinas virtuais, 
liberalização do mercado, etc.

7. O novo marketing da Energia: 
Sustainable Brands, 
Marketing 3.0 e a energia - o 
consumidor e suas novas 
possibilidades

Introduzir práticas de Sustainable Brands e os conceitos de Marketing 3.0 para o setor de 
energia

8. Construção de novos 
modelos de negócio (produtos 
e serviços) no Brasil 

Exercitar a construção de possíveis novos modelos de negócio em energia, mapeando seus 
desafios e oportunidades e identificando as alavancas de criação de valor – para acionistas, 
clientes e sociedade. 



Bloco C: Aprofundamento 
em solar fotovoltaica

Aula Objetivo

9. Tecnologia de geração 
Fotovoltaica

Apresentar de forma aprofundada o funcionamento da tecnologia de geração fotovoltaica – 
processo de fabricação de painéis solares, elementos de uma usina de geração solar 
fotovoltaica, critérios para seleção de local para usina solar, etc. 

10. Cadeia de valor solar Apresentar e discutir a cadeia de produção que viabiliza a geração solar fotovoltaica e cenários 
evolutivos e disruptivos dessa indústria (Players de mercado, Potencialidades, Mercados, etc)

11. Modelagem de geração solar 
com PVSyst

Capacitar e exercitar a modelagem de plantas de geração solar fotovoltaica com a utilização do 
PVSyst



Bloco D: Aprofundamento 
em solar fotovoltaica 

Aula Objetivo

12. Metodologia para montagem de 
um modelo de um Business Plan 
Quantitativo e Qualitativo

Apresentar e exercitar os passos necessários para construção de um modelo de Business Plan 
Quantitativo e Qualitativo, avaliando as variáveis requeridas e respectivos impactos no resultado 
final. Divisão dos participantes em grupos de trabalho para construção de Business Plans

13. Modelagem de Micro Geração 
Solar Distribuída (Rooftop)

Apresentar e exercitar modelagem econômico-financeira de uma usina de Micro Geração Solar 
Distribuída (até 75 kW), tipicamente utilizada em instalações Rooftop

14. Modelagem de Mini Geração 
Solar Distribuída

Apresentar e exercitar modelagem econômico-financeira de uma usina de Mini Geração Solar 
Distribuída (entre 75kW e 5 MW)

15. Flourishing Canvas Apresentar a ferramenta Flourishing Canvas e discutir como seu uso permite a definição de valor a 
partir de uma perspectiva sistêmica das organizações

16. Montagem de Flourishing 
Canvas

Exercitar a construção em grupos do Flourishing Canvas dos respectivos modelos de negócio 
propostos

17. Apresentar o Flourishing Canvas 
para feedback

Compartilhar os Flourishing Canvas construídos pelos grupos, para feedback em plenária

18. Montagem de Flourishing 
Business Plans 

Exercitar em grupo a construção de um Business Plan consistente, combinando o modelo 
econômico financeiro com o Flourishing Canvas para negócios de energia inovadores

19. Apresentação dos Grupos e 
Debate

Apresentar e defender o Flourishing Business Plan através de role play - sistemática onde cada 
grupo defenderá seu projeto junto a stakeholders chave, como investidores, regulador, clientes, etc.

20. Fechamento Refletir sobre os resultados do aprendizado



INSTRUTORES
Quadro formado por profissionais com sólida formação acadêmica e longa experiência em projetos 
complexos nos mais diversos setores, no Brasil e no exterior: 

Alexandre Bueno é Historiador de Formação e possui MBA em Energia pela POLI-USP. Tem de 15 anos 
de experiência no setor elétrico e mais de 10 anos em Planejamento Estratégico com passagens pela 
Enron, Duke Energy e CCEE. Como consultor atuou em grandes projetos como o Planejamento da Copa 
do Mundo 2014 para o Município de Porto Alegre, e em segmentos chave da economia, como 
Agronegócio, Portos e Concessões Rodoviárias. Atualmente é Sócio- Fundador da Sun-Sim 

André Nogueira é formado em Engenharia Mecânica com mestrado também em Engenharia Mecânica, 
ambos pela FEI (Faculdade de Engenharia Industrial). Profissional com 6 anos de mercado, sendo 4 anos 
de atuação em projetos de estratégica, gestão e operações na Integration Consulting, em variados setores 
(Agricultura & Fertilizantes, Alimentos & Bebidas, Serviços Financeiros, entre outros) e 2 anos de atuação 
no setor elétrico, inclusive na liderança de Inteligência de Mercado da Renova Energia. Atualmente é 
sócio-fundador da Sun-Sim.  

Guilherme Susteras é engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica e pós-graduado em 
economia. Possui mais de 15 anos de experiência profissional, tendo atuados em cargos na área de 
regulação e planejamento de empresas como Duke Energy, National Grid e Renova Energia, além de ter 
gerido mais de uma dezena de projetos estratégicos nas principais empresas de energia do Brasil em sua 
passagem pela Roland Berger. Atualmente é sócio-fundador da Sun-Sim.



INSTRUTORES
Maria Moraes Robinson é cofundadora da Holonomics Educação e internacionalmente reconhecida como 
expert e keynote speaker em estratégia, gestão da mudança, sustentabilidade, valores humanos nas 
organizações e Balanced Scorecard. Como referência no tema execução da estratégia, trabalhou diretamente 
com os professores Robert Kaplan e David Norton introduzindo e desenvolvendo a metodologia do Balanced 
Scorecard no Brasil e na América Latina em diversos setores como petroquímica, siderurgia, energia, serviços, 
transporte e educação. É coautora dos livros Customer Experiences with Soul: A new Era in Design (2017), 
Holonomics: Business Where People and Planet Matter (considerado um dos 36 mais importantes livros de 
sustentabilidade pela Sustainable Brands em janeiro de 2015), Gestão da Estratégia: Experiências e Lições de 
Empresas Brasileiras e O Ativista da Estratégia. 

Simon Robinson é cofundador da Holonomics Educação e coautor dos livros Customer Experiences with Soul: 
A new Era in Design (2017), Holonomics: Business Where People and Planet Matter. Atua como consultor e 
trabalha integrando programas de gestão da mudança, inovação, sustentabilidade e experiência do cliente com 
a estratégia. Tendo começado a sua carreira na área de user centred design no início dos anos 1990s, é 
reconhecido pelo seu trabalho com foco no cliente, introduzindo o conceito de customer experiences with 
soul em 2015, inovação e desenho de plataformas de serviço. É palestrante internacional nos temas inovação, 
empreendedorismo, liderança, estratégia, gestão da mudança, sustentabilidade e experiência do cliente. Foi um 
dos cofundadores do primeiro portal móvel para internet no mundo, Genie Internet, e recebeu muitos prêmios 
de inovação em mídia. É membro do instituto Biomimicry for Creative Innovation, autor da Harvard Business 
Review, colaborador do blog da HBR Brasil, colaborador do blog da Sustainable Brands e editor do 
blog www.transitionconsciousness.org.



PÚBLICO ALVO
Gerentes, Especialistas, Consultores e Analistas Seniores do setor de energia e que tenham interesse em se 
habilitar na construção de Business Plans e na utilização de ferramentas de simulação e valoração de 
investimentos que contemplem os novos desafios ambientais, sociais e econômicos.  

Este curso ajudará os líderes, empresários e executivos a desenvolverem empresas que sejam financeiramente 
viáveis, socialmente benéficas e ambientalmente regenerativas ao longo de toda a cadeia de valor e para todas 
as partes interessadas: acionistas/fundadores, clientes, colaboradores e as comunidades.

PRÉ-REQUISITOS
Recomenda-se experiência mínima de 5 anos em áreas de desenvolvimento de novos negócios, planejamento 
estratégico/gestão estratégica, regulatório/estudos energéticos, financeiro, inteligência de mercado e gestão 
ambiental ou trabalhar em empresa que trabalha com energias renováveis 

Desejável nível de Excel intermediário.



POR QUE A HOLONOMICS  
- SUM-SIN?

Este curso é oferecido pela Holonomics Educação e a Sun-Sim, startup inovadora de energia solar.  

O Energy Canvas é o primeiro curso no Brasil a utilizar um mix de metodologias técnicas e comportamentais/
sociais para construir um Plano de Negócio. Ele abordará desde os conceitos estratégicos do Setor Elétrico e 
suas tendências e como grupos bem organizados e munidos de forte senso de propósito podem construir 
modelos de negócio inovadores e consistentes.  

Holonomics Educação é uma consultoria dedicada a apoiar as organizações a implementarem programas de 
profundas transformações. Esses programas são desenhados para alcançar cada pessoa em toda a 
organização. O caminho utilizado para implementar esses programas é inspirando as pessoas a pensarem e 
verem de forma diferente. A abordagem utilizada ajuda as pessoas a desenvolverem um nível expandido de 
consciência e a entenderem a importância dos valores humanos universais como base para todas as ações e 
decisões. Todos os programas são desenhados para empoderar os líderes com insights profundos sobre todas 
as áreas de gestão e de atividade da organização, tais como estratégia, recursos humanos, inovação, 
sustentabilidade, planejamento e operações. Desenvolve e oferece cursos diferenciados, workshops, 
masterclasses e o processo de gestão da mudança baseado em Holonomics. 

A Sun-Sim é uma start up de energia solar que faz parte da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da 
USP/Ipen – Cietec. Pioneira em Geração Solar Compartilhada no Brasil, oferece a seus clientes acesso a energia 
limpa com liberdade de escolha, canais e interfaces modernas. A empresa acredita em um mercado cujos 
clientes busquem relações mais transparentes, sustentáveis, ágeis e profundas com seus fornecedores. 



INVESTIMENTO
R$ 6.000,00  
Inclui material didático, coffee-break, estacionamento e certificado. 

DATAS E LOCAL
Carga horária: 60 horas 

Dias: Segundas e Quartas  

Horários:  19h00 às 22h00  

Datas: 06/03/2017 a 17/05/2017 

Local:  Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 
de São Paulo USP/Ipen – Cietec, instalada no campus 
Ipen, na Cidade Universitária, em São Paulo.



CONTATO

Peça mais informações para Carolina pelo email carolina.coura@infinityforums.com.br 
ou pelo telefone (11) 99449-8462. Garanta sua inscrição, pois as vagas são limitadas.


