
{www.empreendedorargh.com.br}



Afinal, o que é Empreendedorargh!?

O Projeto Empreendedorargh! é uma iniciativa de workshops 
rápidos e palestras criada em 2005 que leva aos designers - 
especialmente estudantes - noções sobre o mercado 
profissional e conceitos da administração, incentivando a pró-
atividade e o empreendedorismo e discutindo casos reais de 
indústrias e empresas da área bem (ou mal) sucedidas.

Com mais de 17 mil km rodados em 16 edições ao redor do 
Brasil, o projeto carrega na bagagem os curiosos e, muitas 
vezes, gritantes contrastes das áreas de atuação do design, 
ensino e políticas de incentivo entre as cidades brasileiras. Por 
isso, a pergunta que sempre guia o projeto é: é dito que o 
mercado não entende a importância do design; mas será que os 
designers entendem o que realmente é importante para as 
empresas (e para o Brasil)?



Mercado &  Empreendedorismo

A extensão do Projeto Empreendedorargh! não se limita 
aos cursos e palestras. Toda vez que desembarca em 
uma nova cidade, toda uma estrutura de pesquisa é 
montada, de modo a traçar um perfil da atuação do 

designer naquela região. São visitados Centros de 
Design, universidades, incubadoras, empresas de 
design e órgãos de fomento como o Sebrae local. 

No caso das empresas de design, há também uma 
entrevista curta, de 14 perguntas, que um dos 

fundadores da empresa deve responder. Essa pesquisa 
visa “entrar na cabeça” dos empreendedores do design 

brasileiro e permite analisar como as empresas de 
diferentes portes, estados, áreas de atuação e realidades 

culturais enfrentam os desafios do cotidiano em nosso 
país. Todas as pesquisas estão disponíveis online no 

site do Projeto (www.empreendedorargh.com.br).  



Como funciona?

Tem interesse em levar o Projeto Empreendedorargh! para sua 
cidade? O processo é simples: É só marcar a data, reservar uma 
sala com datashow e quadro, divulgar e designar algum local 
para as inscrições. 

No caso das palestras, o investimento é por valor pré-fixado. 
Solicite uma proposta exclusiva!

Palestras realizadas:
R Design Cianorte (2006)
N Design Manaus (2008)
Semana de Design UFAM (2008)
Ciclo de palestras PUCPR (2007 e 2008)
Semana Acadêmica UniverCidade (2008)
UFRJ (2008)
ESPM-Rio (2008)
ESDI (2008)
Cefet-SC (2007)
UFSC (2007)

Palestra na UFRJ - maio/2008



 “Design+Profissão”  é o curso clássico e carro-chefe do 
Projeto Empreendedorargh. O workshop, que já foi 

realizado em 12 estados brasileiros, tem duração de 12 
horas, divididas em 3 dias de aula.  

Alguns dos assuntos trabalhados no curso:

- Mapa da atuação do designer no Brasil;
- Casos de empresas de design; 

- A negociação e resolução de conflitos;
- Gestão da carreira de designer;

- Problemas (e soluções) do mercado de trabalho;
- Por quê (ou por que não) e como montar empresa;

- O que as empresas de design procuram nos 
candidatos a emprego e estágio.

Os assuntos são trabalhados através de dinâmicas, 
jogos, discussões e painéis expositivos. A idéia é 

sempre criar uma construção coletiva, utilizando muito 
do conhecimento que os participantes já têm.    

Design + Profissão

UEM, em Cianorte, junho/06
Empreendedorargh! na



O curso
turma. Cada participante ganha certificado com as horas-aula e 
cd-rom com todo o material trabalhado.

A estrutura necessária é simples: sala com quadro ou flip-
chart, datashow, 15 folhas de fotocópias para cada 
participante, lápis e papel para todos. 

A divulgação é feita através de cartazes na instituição, listas de 
e-mails, fóruns online, blogs e o site do Empreendedorargh!. 
Pode-se também marcar uma palestra de divulgação na véspera 
do curso, sem custo adicional. 

O investimento por participante no curso é de R$120,00, 
podendo haver descontos para inscrições antecipadas. Se a 
instituição puder apoiar o projeto, tanto melhor: o valor das 
inscrições é reduzido proporcionalmente, quanto maior for o 
apoio. Todos os custos do curso estão embutidos no valor das 
inscrições.

 pode ter de 12 a 30 participantes em uma mesma 

PurungOito - Curitiba, maio/06

Design +  Profissão 



Além dos cursos, o Empreendedorargh! Também atua 
em  outras frentes. A primeira delas é em eventos de 
design, através de atividades personalizadas, como o 
“Balaio Design+Profissão” realizado no R Design de 

Porto Alegre, em 2007. A segunda, na internet. Através 
de uma parceria com www.designgrafico.art.br, o 

Projeto conta com uma coluna chamada “Dr. 
Empreendedor”, onde tira dúvidas dos internautas 

sobre mercado de trabalho e empreendedorismo em 
design no Brasil. Há também a coluna ArghDesign no 

www.design.com.br e periodicamente, no site oficial do 
Projeto, novas entrevistas com empreendedores do 

design e artigos diversos são publicadas.

Por fim, desde 2008 o Projeto passou também a atuar 
com consultoria estratégica para empresas de design, 

com foco nas recém-formadas ou em fase de formação. 
Entre em contato para mais detalhes!         

Outras iniciativas 

UNESP, em Bauru, set/06
Empreendedorargh! na



Luiz Fernando Pizzani!
empreendedor @gmail.comargh
 (41) 9971 6222 . (41) 3243 1587
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