O que é o Curso TOP GESTÃO & EMPREENDEDORISMO?
Curso Prático, Intensivo e Vivencial com a Meta de formar Empreendedores e Gestores das
Pequenas, Médias Empresas e Startups.
Muitos são os profissionais que estão em carreiras ligadas ao EMPREENDEDORISMO e ainda não
descobriram a necessidade de “Aprender a Empreender de Verdade”!
Os profissionais com carreiras ligadas ao Empreendedorismo e/ou negócio próprio são aqueles que
podem vir a ter um escritório, clínica, salão, pet shop, loja, consultório, construtora, agência,
academia, farmácia, etc. E esses profissionais são alunos e ex-alunos dos cursos oferecidos pela FAJ
e Faculdade Max Planck: Médicos Veterinários, Dentistas, Advogados, Fisioterapeutas, Médicos,
Farmacêuticos, Profissionais de Educação Física, Psicólogos, Terapeutas, Profissionais de Estética,
Nutricionistas, Arquitetos, Engenheiros, Contadores, Profissionais de Comunicação, Administradores
de Empresas, Profissionais de Marketing, etc.
E para conquistar mais resultados na carreira é necessário descobrir e conhecer quais são os poucos
fatores críticos de sucesso que realmente fazem toda a diferença:
 Conhecer profundamente a parte técnica do seu trabalho. Conhecer “O Negócio” – (Ser o
TÉCNICO). São todos os conhecimentos específicos de sua profissão que devem ser
rotineiramente aumentados e reciclados para que você sempre seja tecnicamente um
excelente profissional. Aprenda: Ter conhecimento e qualidade técnica nos produtos ou
prestação dos seus serviços é o requisito mínimo para iniciar sua trajetória de sucesso
profissional.
 Conhecer profundamente de “De Negócios” – (Ser o ADMINISTRADOR). Aqui já entra todo
conhecimento, prática e experiência necessária para administrar de forma competente os
seus negócios: Confeccionar produtos e serviços, comprar, fabricar, desenhar processos,
vender, entregar, fazer gestão financeira, exercer a liderança e gestão de pessoas, captar, se
relacionar e fidelizar clientes, desenhar modelos de negócios, desenvolver planejamento e
estratégias de comunicação e marketing, Inovar em produtos e serviços, etc. Aprenda: Sem
saber administrar corretamente, qualquer negócio tende a naufragar muito antes de começar
a ter sucesso, por melhor que você seja tecnicamente!
 Ter “Comportamentos Empreendedores”: Aquele que sonha, faz e constrói os “Resultados do
Negócio”– (Ser o EMPREENDEDOR). Aqui entra todo o conhecimento relacionado com o ato
de empreender de verdade. É ser o visionário, motivado a fazer, traçar, atingir metas e buscar
resultados, ter coragem para assumir riscos, enfrentar desafios e obstáculos em prol de um
sonho ou de uma visão de futuro. Está relacionado com a persistência e insistência em querer
algo maior e melhor para si e para o mundo. Em realizar sonhos e satisfazer todos os seus
motivos e “porquês”. Aprenda: Ser Administrador e Técnico não é suficiente. O Empreendedor
é o que põe a mão na massa, sonha e corre atrás dos resultados. Ele “tira a bunda da cadeira”
e encontra todas as formas e oportunidades necessárias para atingir o sucesso!
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Quais são os benefícios para quem faz o curso?

 Aprender a “empreender de verdade”: Tudo que é importante e relevante para planejar,
executar e construir seu sucesso profissional.
 Alavancar seus resultados aprendendo a trabalhar de forma conjunta e equilibrada
com os 3 papéis necessários para a construção de resultados: O Técnico – O
Administrador e o Empreendedor
 Adquirir autoconhecimento e equilíbrio emocional para evoluir e dar suporte para todos
os desafios da sua carreira empreendedora.
 Aprender a fazer gestão empresarial de forma inteligente e eficiente trabalhando com
as variáveis mais relevantes da empresa e do mercado.
 Aprender a construir metas e traçar estratégias para alcançá-las de forma consistente
e duradoura.
 Aprender de forma prática e utilizar os comportamentos dos empreendedores de
sucesso
 Aprender a “pensar fora da caixa” para construir novas estratégias e modelos de
negócios inovadores e vencedores.
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Quais são os Módulos do Curso?
MÓDULO 1
Aprendendo a Empreender de Verdade: Construindo equilíbrio entre “O Técnico”, “O Administrador” e
“O Empreendedor” - Comportamentos + Ferramentas de Gestão e Inovação.
MÓDULO 2
Aprendendo a Pensar Fora da Caixa: Trabalhando suas crenças limitantes, sabotadores, foco e
inteligência emocional.
MÓDULO 3
Aprendendo a Construir uma Empresa de Sucesso: Os processos, os detalhes da relação de causa e
efeito, indicadores de desempenho e análise das forças e variáveis do mercado.
MÓDULO 4
Liderança Empreendedora e Gestão de Pessoas
MÓDULO 5
Estratégias de Marketing e Vendas: Seu cliente, Construção de Proposta de Valor e Posicionamento
de Mercado.
MÓDULO 6
Estratégias de Marketing Digital para a Pequena e Média Empresa.
MÓDULO 7
Gestão Financeira para Controle e Tomada de Decisão.
MÓDULO 8
Estratégias de Inovação, Desenho e Construção de Modelos de Negócio.
MÓDULO 9
Entrega de Valor e Construção de Ofertas "Irresistíveis" de Vendas.
MODULO 10 – Atividades Práticas
Construção de Modelos de Negócios e Proposta de Valor.
Pesquisa, Definição e Analise de Públicos e Mercado.
Confecção de Trabalho de Conclusão de Curso.
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Qual a metodologia utilizada no curso?
O curso é presencial, intensivo, totalmente prático e utiliza a Andragogia (ensino do adulto) e o
aprendizado vivencial como balizadores educacionais. A ideia central é a do aprender fazendo,
trocando experiências e utilizando de forma prática e imediata todo conteúdo apresentado e
aprendido.

Qual a duração do curso?
O Curso tem 80 horas – sendo 50 horas presenciais divididas em 12 encontros com muitos trabalhos
práticos, trocas de experiência, dinâmicas de grupo, exercícios vivenciais e estudos de caso. E mais
30 horas de trabalhos, tarefas, exercícios e atividades realizadas fora de sala de aula.

Quais são as opções de turmas?
Existem duas opções de turmas:
 Quinzenal aos sábados pela manhã – Duração de aproximadamente 4,5 meses
 Semanal as terças ou quartas à noite - Duração de aproximadamente 3 meses
OBS: As turmas são reduzidas para maior imersão e aprendizado do conteúdo – Ou seja, o número
de vagas é limitado!

Qual o valor de investimento e formas de pagamento do curso?
 O curso tem o valor original de Investimento de 5 Parcelas de R$ 787,20

 Para Alunos, Ex-alunos e Empresas Conveniadas da FAJ e Faculdade Max Planck:

DESCONTO ESPECIAL de 25%:
Valor atual do Curso com os Descontos:
8 Parcelas de R$ 369,00
Ou
6 Parcelas de R$ 492,00
 Pagamentos à Vista com + 10% de Desconto
 Formas de pagamento: Cartão, Cheque ou Boleto.
Turmas limitadas e valores válidos até o preenchimento das vagas
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Como eu faço para me inscrever?
Através do sistema de matrículas agendadas:
E-mail: coordenacao@posgraduacaovivace.com.br
Fone/WhatsApp: 11- 98927-6705

Eu ainda tenho algumas dúvidas que gostaria de esclarecer. Como faço?
Entre em contato pelo email ou fone:

contato@posgraduacaovivace.com.br
Fone/WhatsApp: 11- 98927-6705

“Há muita gente que espera que o sonho se realize por mágica, mas toda mágica é ilusão, e a ilusão
não tira ninguém de onde está. Em verdade, a ilusão é o combustível dos perdedores. Quem quer
fazer alguma coisa, encontra um meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa”.
(Roberto Shinyashiki)
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