GESTÃO,
EMPREENDEDORISMO E
MARKETING

Biblioteca Central, a mais
moderna da América Latina.

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul é
considerada uma das melhores universidades da América
Latina.
Seu campus é reconhecido mundialmente por espaços como o
Tecnopuc, parque tecnológico que abriga 120 organizações e
mais de 6,3 mil postos de trabalho, o Museu de Ciências e
Tecnologia, o Instituto do Cérebro, entre outras estruturas que
compõem um ecossistema acadêmico e proﬁssional, com
linhas completas de formação em nível de Graduação, Pósgraduação Lato Sensu (Especialização e MBA) e Stricto Sensu
(Mestrado e Doutorado).

A
PUCRS

Com uma trajetória de 85 anos, a Escola de Negócios da
PUCRS, a primeira da região Sul, alia pioneirismo, tradição,
elevada competência acadêmica, excelência em ensino e
pesquisa e um importante relacionamento empresarial. Foram
mais de 21 mil diplomados em diversas áreas de negócios, que
construíram suas carreiras como executivos, empreendedores,
gestores públicos, professores e pesquisadores, entre outros.
A Pós-graduação em Gestão, Empreendedorismo
Marketing é resultado de décadas de história
aperfeiçoamento da PUCRS e sua Escola de Negócios.

Alunos no Campus. São cerca de 18 mil alunos
de graduação, e mais de 5 mil de pós-graduação.

e
e

Campus visto de cima,
considerado um dos melhores do Brasil.

Melhores
programas de
Pós-Graduação
do Brasil
(ranking Capes)
Melhor
Universidade
Privada
(ranking Folha)

A primeira
Escola de
Negócios do
Sul do Brasil.

O UOL EdTech é o parceiro tecnológico da PUCRS. Isso significa que a PUCRS é a
responsável acadêmica pelos cursos, ou seja, cria, cadastra e reconhece as pósgraduações no MEC, além de realizar toda a gestão acadêmica. As aulas também
ocorrem no campus da Universidade, sendo um curso 100% PUCRS em termos
acadêmicos, com certificado de pós-graduação (especialização) da própria PUCRS.

O
UOL
EDTECH

Evento de lançamento do MBA GEM,
entre PUCRS e UOL EdTech, em Porto Alegre.

O UOL EdTech se responsabiliza pelos aspectos tecnológicos dos cursos, como
gravação, edição, disponibilização via internet, plataforma, site de matrículas, e
todos os elementos que podem contribuir para tornar o curso mais atrativo e
prático.
A palavra EdTech, do nome UOL EdTech, é um termo em inglês que significa
tecnologia para educação. O UOL EdTech é a maior empresa do ramo no Brasil, e
uma das mais consolidadas do mundo. Faz parte do UOL, maior referência do
país em conteúdo, produtos e serviços de internet.
A união entre a solidez acadêmica da PUCRS e a expertise do UOL em tecnologia,
mídias e conteúdo, tornam essa pós-graduação uma iniciativa confiável e de
excelência, garantida por dois gigantes em suas áreas de atuação.
O atendimento a alunos em aspectos tecnológicos (como plataforma, vídeos,
sistema em geral) é realizado pela equipe UOL EdTech, enquanto aspectos
acadêmicos (como avaliações, dúvidas sobre as matérias, documentações, entre
outros) é realizado por professores e funcionários PUCRS.

Salas do escritório do UOL EdTech,
no prédio da Folha de São Paulo.

GESTÃO, EMPREENDEDORISMO E MARKETING
Em um ano de formação, oferecer conhecimento e
experiências para quem busca se posicionar como
profissional altamente especializado, podendo optar por
posições de destaque assumindo funções de liderança,
inovação e atualização de modelos de gestão em
empresas ou em novos negócios.
O curso tem o objetivo de desenvolver o profissional em
gestão, empreendedorismo e marketing com formação
sólida, altamente especializada, certificada e, ao mesmo
tempo, multidisciplinar, com capacidade de lidar com
desafios e agir estrategicamente.
O titulo do MBA – “GESTÃO, EMPREENDEDORISMO E
MARKETING” – remete às três áreas de enfoque do
curso, que contemplam o universo de profissionais com
interesse gerencial ou com perfil empreendedor.

ESTRUTURA DE ASSUNTOS ABORDADOS
GESTÃO

• Pessoas: A Essência do Negócio;
• Otimização de Orçamento;
• Qualidade em Serviços;

• Consolidação de Negócios em
Ambiente Competitivos;
• Relacionamento e Fidelidade de
Clientes;
• Desenvolvimento de Fornecedores.

EMPREENDEDORISMO

• Workshop Pense Diferente:
Business Case da Apple;
• Empreendedorismo;
• Ambientes de Inovação;
• Captação de Recursos;
• Design Thinking ;
• Inovação, Novas Tecnologias
e Economia Compartilhada;
• Oficina de Negócios.

MARKETING

• Franchising;
• Vendas de Negociação;
• E-commerce;
• Branding;
• Marketing Digital: SEO e SEM;
• Evolução da Mídia nos Negócios.

MAIORES
DIFERENCIAIS

1) GRANDES
PROFISSIONAIS DA
ÁREA
Líderes
Empreendedores
Inovadores
Profissionais Disruptivos

(3) AULAS ONLINE
IGUAIS ÀS PRESENCIAIS
“Eu sei que estou tendo um
conteúdo de sala de aula”
(Wanessa, aluna de Manaus)

“Eu me sinto dentro da
sala de aula”
(Luiz, aluno de Fortaleza)

“Todos os materiais são muito
bons”
(Richard, aluno de São Paulo)

(2) LIBERDADE
Assistir às aulas e todos os conteúdos
onde e quando quiser.
As aulas ficam disponíveis para alunos
online até o fim do curso.
Alunos presenciais também têm acesso
ao conteúdo online.

(4) CURSO RECONHECIDO
PELO MEC, EM UMA DAS
MELHORES UNIVERSIDADES
Melhores programas de pós-graduação
do Brasil (ranking Capes)
Melhor Universidade Privada
(ranking Folha)

“Sou aluno desde o início de 2017
e a experiência tem sido fantástica.
O conteúdo das aulas é excelente, o
material de apoio muito organizado,
Luiz Armando as aulas são disponibilizadas com
mapa de horários precisando o
Pinheiro ,
momento quando cada assunto é
de Re c ife, aluno da
tratado
nos vídeos. O atendimento
p ós-grad u ação em
da PUCRS é excelente e estão de
F in an ças
( fib.pucrs.br)
parabéns pelo serviço.”

“Tenho que parabenizar a PUC pela
iniciativa de trazer grandes
professores para as aulas. Quando me
inscrevi na pós, o que mais me atraiu
foi o quadro de professores. Hoje vejo
que o que estas aulas estão agregando
é bem superior ao quadro de
professores. Todas as aulas que assisti
até agora aprendi algo de muito
importante, que está me ajudando no
desenvolvimento da minha carreira
profissional. Parabéns aos
idealizadores desta pós -graduação.
Excelente!!”

“Fazer este MBA foi uma das
melhores coisas que eu já fiz na
minha vida. Cada vez fico mais
feliz por ter me inscrito. Um
divisor de águas. Uma seleção
de conhecimento extremamente
importante de uma forma
enxuta e rápida.
#Amandoprofundamente.”

Daiane Polo ,
de Cuiabá, aluna da
p ós-grad u ação
em F in an ças
( fib.pucrs.br)

DEPOIMENTOS DE
ALUNOS ONLINE

“Nunca imaginei tamanha
produtividade no ensino EAD.
Consigo acompanhar as aulas,
pausar o professor quando fala de
um assunto que desconheço, ler
sobre o assunto, absorver o conceito,
retornar e continuar a aula. Posso
parar para ir ao banheiro, tomar
café e retornar sem que eu perca a
linha de raciocínio. Impossível para
uma aula presencial! Posso assistir
aulas no conforto de minha casa, no
meu sofá ou mesmo à beira da
piscina. (...). Parabéns PUCRS!
Parabéns UOL EDTECH!”

Silvia Rehn ,
do Rio de Jane iro,
aluna do MBA GEM
( ge m.puc rs.br)

William
Avancini ,
de S ão Paulo,
aluno do MBA GEM
( ge m.puc rs.br)

COMO
CURSAR?

VOCÊ ESCOLHE 1, ENTRE 2 OPÇÕES
PRESENCIAL
A turma presencial tem aulas em Porto Alegre, com
vagas limitadas para alunos selecionados. As aulas
acontecem entre março e dezembro de 2018, com média
de seis encontros presenciais por mês. É uma ótima
solução para quem deseja e pode estar presente
ﬁsicamente nas aulas, assistindo a grandes nomes em
educação do Brasil e do mundo.

ONLINE
A turma online é uma ótima solução para quem deseja ter
os mesmos benefícios da turma presencial, de forma mais
confortável e acessível. Isso porque nessa Pós-graduação as
aulas online têm exatamente o mesmo conteúdo das aulas
presenciais.
A equipe da PUCRS grava com qualidade de cinema as
aulas da modalidade presencial, otimiza o material gravado
com edição e disponibiliza para a turma online. Você verá
as aulas presenciais como se estivesse lá.
Além disso, esse conteúdo é mesclado com outros
materiais complementares, que tornam sua experiência
atrativa e enriquecedora.
Há ainda um fórum online, no qual os alunos convivem
com professores e entre si, postando dúvidas e
comentários, desenvolvendo seu networking e evoluindo
juntos.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE
PRESENCIAL E ONLINE?

A certificação é a
mesma para as
modalidades Online
e Presencial:
especialização em
Gestão,
Empreendedorismo
e Marketing.

O aluno do online tem
acesso exatamente ao
mesmo conteúdo e
metodologia que o aluno
presencial, inclusive a
todas as aulas presenciais,
que são gravadas em alta
qualidade.

A única diferença é que o
aluno online visitará todo o
conteúdo por meio de
materiais disponíveis na
plataforma digital, incluindo
vídeos, leituras, exercícios e
avaliações.

CONHEÇA
SEU CURSO

BASES DO CURSO
PROFESSORES CONVIDADOS

Steve Wozniak, Neil Patel, Flávio Augusto, Uri Levine, Carlos Wizard Martins, Alexandre Ribas, Chieko Aoki, Erico Rocha, Renato Mendes,
Milton Beck, Angela Hirata, Maurício Vargas, Caito Maia, David Lederman, Paulo Ilha, Tiago Mattos, Eduardo Carmello, Edson Marqueto
Rigonatti e Jorge Audy.

METODOLOGIA

As aulas são realizadas sempre por uma dupla de professores. Um é profissional referência no mercado (professor convidado) e o
outro um professor da PUCRS, responsável acadêmico pelas avaliações e materiais complementares. Cada disciplina tem três
encontros, sendo dois ministrados pelo professor convidado. São 19 disciplinas no total, que aliam conhecimento técnico, humano e
de gestão, sempre aplicado à Gestão, Empreendedorismo e Marketing.

FORMAÇÃO EM UM ANO
O curso tem duração de 12 meses, sendo nove meses para cursar as disciplinas e três meses para o Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC). É possível pedir a prorrogação de prazo para realização do TCC por mais três meses. A carga horária é de 363 horas.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

Tanto na modalidade presencial quanto na online, estimulamos e oferecemos ferramentas para que o aluno elabore um projeto de
melhoria ou de reformulação de um setor da empresa, ou da empresa como um todo; ou um plano de negócios, usando métodos
ágeis (ex. Método Canvas); ou ainda, um plano de desenvolvimento pessoal, usando métodos de planejamento de carreira.

BASES DO CURSO
MODALIDADES

Além da modalidade presencial, realizada em Porto Alegre, o curso também está disponível na modalidade online para todo o Brasil.

MODALIDADE ONLINE

Essa modalidade tem exatamente o mesmo conteúdo da versão presencial. A equipe da PUCRS realiza a cobertura audiovisual dos
encontros presenciais, que ocorrem dentro de uma cozinha, e edita os vídeos com alta qualidade, dando destaque aos professores
convidados enquanto interagem com a turma. Esse é o conteúdo que vai de forma otimizada para a plataforma online.

TRABALHO DE CONCLUSÃO NA MODALIDADE ONLINE

A última disciplina do curso é a de Oficina de Negócios. Nela, o aluno desenvolve um projeto de melhoria ou de reformulação de um
setor da empresa, ou da empresa como um todo; ou um plano de negócios, usando métodos ágeis (ex. Método Canvas); ou ainda, um
plano de negócios. Esse projeto é o que será utilizado como TCC. Após o término do projeto e da disciplina de Oficina de Negócios, o
aluno recebe ainda três horas de orientação para aprimorar seu projeto.

CONFORTO E ACESSIBILIDADE

A proposta é que o aluno tenha, do conforto do seu PC, a experiência da sala de aula. Além disso, a turma online recebe materiais
complementares e realiza avaliações para cada disciplina dentro da plataforma de ensino.

PROVA FINAL

Ao ﬁm do curso, os alunos da modalidade online realizam uma prova à distância, validando todos os conhecimentos adquiridos no
curso.

METODOLOGIA
DAS AULAS

PARA CADA DISCIPLINA,
UMA DUPLA DE PROFESSORES
São 19 disciplinas ministradas po r uma dupla de
professores. As duplas são formadas p o r u m
professor da PUCRS, responsável pela
parte
acadêmica, c om o programação de conteúdo,
avaliações e materiais complementa res; e u m
professor convidado, escolhido especialmente
p o r ser u m dos maiores especialistas d o mercado
dentro d o conteúdo da disciplina.

Cada disciplina te m três encontros, entre os
quais, em média, dois são ministrados pelo
professor convidado.
O resultado disso é que você te m uma formação
c o m solidez acadêmica e, ao mesmo tempo,
aplicada à realidade e exposta p o r professores
convidados que estão entre os maiores chefs e
especialistas d o Brasil e d o mundo.

Exemplo

Vendas e Negociação
Professor convidado:
Flávio Augusto

Professor da PUCRS:
Adair Keller

Etapas comuns ao presencial e online
Etapas da modalidade online
Etapas da modalidade presencial

Turma recebe todo o conteúdo e interações da aula
presencial, que é gravada e otimizada com alta qualidade.
Turma assiste às aulas
presencialmente.

19 DISCIPLINAS
AVALIAÇÃO
ONLINE
AULAS
PRESENCIAIS

Professor
convidado

TCC PRÁTICO
OU TEÓRICO

Avaliação final para
modalidade online.

Sem banca,
com
orientação.

1º
2º
3º
Encontro Encontro Encontro
19h30

19h30

às 22h

às 22h

19h30

Professor
PUCRS

APROVADO/A
NAS DISCIPLINAS

às 22h

+

CONTEÚDO
ONLINE

Leituras, cases,
fundamentos,
exercícios.

O aluno tem até 2 meses
após a disponibilização
das aulas da disciplina
para realizar a avaliação
online. Para o aluno que
não obtiver a nota
mínima ou perder o
prazo do teste, uma
avaliação de recuperação
é disponibilizada.

A divisão de encontros entre professor convidado e professor PUCRS é estimada. Via de regra, o convidado tem dois encontros e o professor PUCRS, um encontro.
Pode haver casos onde essa proporção se inverte, e casos onde existem mais de um professor convidado e mais de um professor PUCRS.
As horas de duração também são estimadas, podendo durar mais ou menos, de acordo com o conteúdo e condução dos professores.

PROFESSORES
UM TIME DE
PROAGONISTAS
DO MERCADO

+

PROFESSORES DE
SÓLIDA FORMAÇÃO
ACADÊMICA

STEVE WOZNIAK
COFUNDADOR APPLE

Disciplina

Workshop Pense Diferente:
Business Case Apple

CHIEKO AOKI
FUNDADORA E PRESIDENTE
DA BLUE TREE HOTELS

Disciplina

Consolidação de
Negócios em Ambientes
Competitivos

NEIL PATEL
GURU DO MARKETING

Disciplina

Marketing Digital:
SEO e SEM

ERICO ROCHA
ESPECIALISTA EM MARKETING
DIGITAL E MENTOR DA
“FÓRMULA DE LANÇAMENTO”
NO BRASIL

Disciplina

Oficina de Negócios

FLÁVIO AUGUSTO
FUNDADOR DA WISEUP,
MEUSUCESSO E PROPRIETÁRIO DO
ORLANDO CITY SOCCER CLUB

Disciplina

Vendas e Negociação

URI LEVINE
FUNDADOR FEEX E
COFUNDADOR DO WAZE

Disciplina

Inovação, Novas
Tecnologias e Economia
Compartilhada

CARLOS WIZARD
MARTINS
PRESIDENTE DA MUNDO
VERDE E FUNDADOR DA
WIZARD

Disciplina

MILTON BECK

ANGELA HIRATA

SÓCIO DA ORGANICA E EXHEAD DE MARKETING
DA NETSHOES

DIRETOR REGIONAL
LINKEDIN

SÓCIA PROPRIETÁRIA SURIANA E
BRANDING HAVAIANAS

Disciplina

Disciplina

Pessoas: A Essência
do Negócio

SÓCIO DA FALCONI

Disciplina

Otimização de
Orçamento

Franchising

RENATO MENDES

E-Commerce

ALEXANDRE RIBAS

Disciplina

Branding

MAURÍCIO VARGAS
FUNDADOR E CEO DO
RECLAMEAQUI

Disciplina

Relacionamento e
Fidelização de Clientes

*O quadro de professores pode sofrer alterações por causas diversas. Se um professor anunciado não puder participar do curso, o mesmo será substituído por outro professor.

CAITO MAIA
FUNDADOR CHILLI BEANS

Disciplina

Desenvolvimento de
Fornecedores

DAVID LEDERMAN
PRESIDENTE DA LEDERMAN
CONSULTING & EDUCATION E
PROMOTOR DOS WORKSHOPS
AUTORIZADOS DO DISNEY
INSTITUTE BRASIL

Disciplina

Qualidade em
Serviços

JORGE AUDY
COFUNDADOR TECNOPUC

Disciplina

Ambientes de
Inovação

PROFESSORES
PUCRS

PAULO ILHA
EX-DIRETOR DE MÍDIA DA
AFRICA E HEAD OF MEDIA
DPZ&T

Disciplina

Evolução da Mídia
nos Negócios

TIAGO MATTOS
COFUNDADOR AEROLITO
E PERESTROIKA

Disciplina

Empreendedorismo

Me. Rafael Chanin
Dra. Edimara Luciano
Dr. Cláudio Sampaio
Dr. Luís Humberto de Mello Villwock
Me. Kellen Fraga
Me. Alessandro Nunes
Me. Ana Cristina Schneider
Me. Cristiano Schifino
Dr. Luís Antônio Janssen

EDUARDO
CARMELLO
DIRETOR DA ENTHEUSIASMOS
CONSULTORIA EM TALENTOS
HUMANOS

Disciplina

Design Thinking

EDSON MARQUETO
RIGONATTI
SÓCIO DA ASTELLA
INVESTIMENTOS

Disciplina

Captação de Recursos

Dra. Ionara Rech
Me. Augusto Aiquel Vaz Costa
Dr. Cláudio Damacena
Dr. André Hartmann Duhá
Dra. Gabriela Cardozo Ferreira
Me. Rogério Ventura Villela
Me. Adair Keller
Dr. Vinicius Sittoni Brasil

*O quadro de professores pode sofrer alterações por causas diversas. Se um professor anunciado não puder participar do curso, o mesmo será substituído por outro professor.

PLANO DE DISCIPLINAS

DISCIPLINA
WORKSHOP PENSE DIFERENTE: BUSINESS CASE DA APPLE
Ementa

A trajetória da Apple e o segredo do sucesso. A construção da marca e o relacionamento com os clientes. Principais pessoas envolvidas e suas
características. Momentos-chave da história da empresa e as decisões que foram tomadas. Os bastidores do funcionamento da empresa no passado e
dias atuais.

Professor Convidado

Steve Wozniak
Woz, como é conhecido, foi um dos grandes revolucionários tecnológicos dos últimos tempos. Engenheiro elétrico, programador, empreendedor e
visionário. O computador que hoje remos acesso, foi uma de suas obras em conjunto com Steve Jobs. Os dois fundaram uma das empresas mais bemsucedidas e inovadoras da atualidade, a Apple. Um ícone do Vale do Silício e filantropo há mais de trinta anos. Steve Wozmiak ajudou a moldar a
indústria de computação com seu design de primeira linha da Apple e influenciou o popular Macimtosh. Em 2014 tornou-se Professor Adjunto na
Faculdade de Engenheira e Tecnologia da Informação da Universidade de Tecnologia de Sydney na Austrália.

Professor PUCRS

Luís Antônio Janssen
Doutor em Administração pela PUCRS/UCS. Mestre em Administração em Negócios pela PUCRS e especialização em Tecnologia da Informação pela
FGV-RJ. É graduado em Administração de Empresas pela PUCRS. Atualmente é Professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul na
Escola de Negócios nas áreas de Governança de TI, Gestão de Projetos e Gestão de Processos, atuando também como Chief Information Officer no
Grupo Zaffari.

DISCIPLINA
MARKETING DIGITAL: SEO E SEM
Ementa

As transformações no ambiente de marketing. O comportamento do consumidor digital e o marketing neste ambiente. Presença digital. Plataformas
digitais de marketing. Mobile marketing. Marketing de busca. Marketing em mídias sociais. Tendências e plataformas emergentes. Utilizando SEO e
SEM.

Professor Convidado

Neil Patel
Um dos maiores influenciadores digitais da atualidade. Com foco em SEO e SEM, ajudou empresas como Google, Facebook, Amazon, Viacom, HP,
Yahoo, entre outras a aumentarem seus faturamentos. Além de ser um grande empreendedor de sucesso (cofundou a CrazyEgg, Hello Bar e
KISSmetrics), Neil é escritor de best-sellers, colunista da Forbes, Inc, Huffington Post, etc. Foi reconhecido como um dos 100 mais importantes
empreendedores com idade inferior a 30 anos pelo presidente Barack Obama.

Professor PUCRS

Alessandro Nunes
Mestre em Administração de Empresas - área de Sistemas de Informação e Apoio à Decisão (UFRGS, 2002). Bacharel Em Ciências da Computação ênfase em Software Básico (UFRGS, 1997) e em Software de Aplicação (UFRGS, 1998). Professor assistente da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Sistemas de Informação e Apoio à Decisão, atuando principalmente nos
seguintes temas: sistemas de informação no ambiente corporativo-empresarial; gestão de projetos, programas e portfólio; modelos de maturidade em
TI; impactos sócio-culturais de TI; adoção e uso de marketing digital.

DISCIPLINA
INOVAÇÃO, NOVAS TECNOLOGIAS E ECONOMIA COMPARTILHADA
Ementa

O impacto das novas tecnologias no ambiente de negócios. Tendências e negócios: digitalização, automatização, mídias sociais, serviços on-line, análise
e interpretação de dados, manufatura avançada, robótica e inteligência artificial e operação remota de veículos. A economia compartilhada. Mercados
de redistribuição. Lifestyles colaborativos. Sistemas de produtos e serviços compartilhados.

Professor Convidado

Uri Levine
Empreendedor em série apaixonado e mentor de jovens empresários. Ele é o cofundador do Waze, um dos maiores aplicativos de trânsito e navegação
do mundo, que foi adquirido pelo Google pela quantia de U$ 1,1 bilhão. Levine é cofundador e membro do conselho em meia dúzia de startups. Seu
foco é fazer o bem e fazer bem, trazendo valor aos consumidores e resolvendo problemas reais nas áreas de: motoristas e transporte, economia de
compartilhamento e ineficiências em grandes mercados. Atualmente é presidente e primeiro investidor na FeeX. Uri tem estado no negócio de alta
tecnologia nos últimos 30 anos, metade deles na cena startup. Graças a sua longa e comprovada experiência, é capaz de entregar notas altamente
envolventes para jovens empresários e empresas e oferecer-lhes um livro de receitas para o sucesso.

Professor PUCRS

Rafael Chanin
Empresário e professor da Faculdade de Informática da PUCRS, possui MBA pela Northeastern University, mestrado em ciência da computação pela
PUCRS, e pós-graduação em gestão de projetos pela Northeastern University. É gerente de projetos profissional (PMP) certificado pelo PMI. Trabalhou
três anos como gerente de projetos corporativos no Banco Matone. Entre suas experiências estão passagens por empresas como Harvard Pilgrim
Health Care (Boston, EUA) e TeleNova. Foi sócio-diretor na ionatec. Hoje, alem de ser sócio do Nós Coworking, Rafael também dirige a Singularities
Capital, empresa especializada em operações de M&A focadas no mercado de TI.

DISCIPLINA
VENDAS E NEGOCIAÇÃO
Ementa

Fundamentos da negociação. Tipos e abordagens de negociação. As necessidades, os objetivos e os valores de troca. Estilos e comportamentos de
influência situacional. Os principais desafios da venda. Técnicas e métodos para aumentar as vendas e obter melhores resultados.

Professor Convidado

Flávio Augusto
É um dos empreendedores mais influentes do Brasil. Possui em seu currículo uma carreira admirável. Fundador da WiseUp, líder no ensino de inglês
para adultos, presente no Brasil, Argentina, Colômbia, México e China. Fundador e Presidente do Conselho de administração do meuSucesso.com e
Presidente do T-BDH CAPITAL, fundo que investe em projetos de tecnologia e educação. Além disso, é proprietário do Orlando City Soccer Club, time de
futebol profissional dos EUA. Flávio é amante da comunicação, por isso fundou um dos seus projetos mais conhecidos: o site Geração de Valor. Com
audiência de mais de 15 milhões de pessoas por semana, representa um canal direto entre Flávio e este público. Nos últimos 3 anos, foi relacionado
entre os líderes mais admirados do Brasil, em pesquisa realizada pelo DMRH. Em 2015, lançou o seu primeiro livro, que foi o livro de negócios mais
vendido do Brasil. O feito foi repetido pelo seu segundo livro em 2016.

Professor PUCRS

Adair Keller
Possui graduação em Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1992) e mestrado em Administração e
Negócios pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2002). Atualmente é professor assistente da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração da Produção, atuando principalmente nos seguintes temas:
planejamento de negócios, planejamento estratégico, previsão de vendas, negociação e análise de processos.

DISCIPLINA
FRANSCHISING
Ementa

Tipos de parcerias estratégicas. Vantagens e desvantagens das parcerias para o crescimento. Expansão dos negócios através das franquias. Franchising,
benefícios e desafios. Modelos de negócio de franchising. Estudo de franqueabilidade e análise de investimentos. Estratégia e estrutura organizacional
de uma empresa franqueadora. Aspectos jurídicos e relação franqueador e franqueado.

Professor Convidado

Carlos Wizard Martins
Um dos principais empresários brasileiros da atualidade, Carlos Wizard fundou em 1987 a Wizard, rede que alcançou, através do franchising, a liderança
absoluta no setor de ensino de idiomas. Hoje é presidente das lojas Mundo Verde, a maior rede de lojas de produtos naturais, orgânicos e de bem-estar
da América Latina, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Foi por muito tempo Presidente do Grupo Multi Holding, um dos maiores
grupos educacionais da América Latina. Além de investidor, é autor do best-seller Desperte o Milionário que Há em Você. Professor por natureza, ele
continua transmitindo suas práticas de gestão por meio de palestras no Brasil e exterior.

Professor PUCRS

Cristiano Schifino
Bacharel em Administração pela UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002), MBA em Marketing Estratégico pela ESPM - Escola Superior
de Propaganda e Marketing (2015). Diretor comercial na área de franquias e gestão empresarial na área de varejo. Consultor nas áreas de gestão de
serviços e franchising. Instrutor de cursos intensivos em redes de franquias nas áreas comercial e de atendimento. Participação ativa em eventos e
atividades da Associação Brasileira de Franchising (ABF), da Câmara de Dirigentes Lojista de Porto Alegre (CDL) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio
de Porto Alegre (SINDILOJAS).

DISCIPLINA
CONSOLIDAÇÃO DE NEGÓCIOS EM AMBIENTES COMPETITIVOS
Ementa

Ascensão e queda das grandes empresas. Consolidação de negócios em ambientes altamente competitivos. Inovação, crescimento e a geração de lucro.
As empresas longevas e a manutenção de diferenciais competitivos. Desafios impostos pelas novas tecnologias em negócios consolidados.

Professora Convidada

Chieko Aoki
Inovadora e talentosa, o que lhe confere reconhecimento como benchmark em excelência em hospitalidade no setor de hotelaria. Chieko Aoki começou
a sua carreira em um ambiente de trabalho dominado por homens, no qual conseguiu o seu espaço. Formada em Direito pela Universidade de São
Paulo (USP), com cursos em Administração na Universidade de Sofia, em Tóquio, e de Administração Hoteleira na Cornell University, nos Estados
Unidos, a Sra. Aoki, como é carinhosamente chamada por funcionários e empresários, deu início ao embrião da Blue Tree Hotels em 1996. Ao longo de
sua carreira, transformou a Blue Tree Hotels em uma das mais importantes redes hoteleiras do país – atualmente a empresa conta com 22 hotéis em
operação e outros 14 contratos assinados. Ela participa ainda de grupos de mulheres executivas com o objetivo de aprender e de trocar experiências.

Professora PUCRS

Maira Petrini
Pós-doutorado na HEC Montreal - Canadá (2017), Doutorado em Administração pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas - SP (2006) e
Mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1999). Professora adjunta do Programa de Pós-graduação em
Administração da PUCRS, tem 24 anos de experiência na área de Sistemas e Tecnologia de Informação, tendo atuado corporativamente em empresas
como Procergs, Hospital Israelita Albert Einstein e IBM e realizado consultoria ad hoc em sistemas de Business Intelligence. Nos últimos anos tem
desenvolvido trabalhos e pesquisas na área de Administração, com ênfase em temas relativos à sustentabilidade e sua adoção estratégica nas
empresas, negócios de impacto, economia compartilhada e inovação social. Atualmente é líder do grupo de pesquisa Sustentabilidade e Negócios com
Impacto Social e coordena projetos de pesquisa nestas temáticas.

DISCIPLINA
DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES
Ementa

As diferentes estratégias de suprimento. Processos utilizados, terceirização e o desenvolvimento de áreas e atividades da empresa. Identificação e
seleção de fornecedores. Desenvolvimento de fornecedores e negociação. Formas de controle e acompanhamento. Gestão da cadeia de suprimentos e
logística.

Professor Convidado

Caito Maia
Presidente e fundador da Chilli Beans, começou a se envolver com óculos no final dos anos 90, quando foi aos Estados Unidos e se tornou o primeiro a
ganhar dinheiro de verdade com óculos de sol no Brasil. Atualmente, a Chilli Beans conta com 600 pontos de venda, no Brasil e no exterior.
Anualmente, Caito e alguns diretores organizam viagens a algumas praças e regiões, visitando todos os pontos de venda desses locais. Os objetivos são
estreitar as relações com as pessoas que trabalham pela rede, e também aproveitar para identificar problemas e oportunidades e ter contato direto
com os consumidores. Em suas palestras, Caito Maia fala de temas como liderança, planejamento, gestão de pessoas, vendas e atendimento ao cliente.

Professor PUCRS

Augusto Aiquel Vaz Costa
Possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1987), graduação em Administração Pública pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1989), especialização em Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1990),
mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1999), aperfeiçoamento em Metodologia de Ensino Superior pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1991) e aperfeiçoamento em Programa de Capacitação Docente em Educação à Distância pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2000). Atualmente é Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atuando
principalmente nos seguintes temas: Produção e Sistemas.

DISCIPLINA
EMPREENDEDORISMO
Ementa

Atitudes, habilidades e conhecimentos do indivíduo empreendedor ou intraempreendedor. As diferenças básicas entre os empreendedores e os bons
gestores. Os desafios enfrentados pelo empreendedor em cada uma das etapas do processo: concepção do negócio, lançamento, expansão e
consolidação.

Professor Convidado

Tiago Mattos
Futurista, empreendedor, educador e autor. Faz parte do corpo docente da Singularity University (sendo o único sul-americano entre 110 nomes com
tal distinção). É, também, professor da disciplina de Futurismo no Trans-disciplinary Innovation Program (Universidade Hebraica de Jerusalém). Cofundador de diversas iniciativas empreendedoras da nova economia. Hoje, lidera a Aerolito: um laboratório de futurismo e experimentos em
tecnologias exponenciais.

Professora PUCRS

Ionara Rech
Possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1998), mestrado em Administração pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2001) e Doutorado em Administração no PPGA/EA/UFRGS no tema co-criação de valor da TI (2012). É
professora Tempo Integral da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Foi Coordenadora do Curso de Especialização em Gestão
Estratégica de TI e do Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação (NAGI). Foi consultora do Programa Redes de Cooperação do Estado do RS. Tem
experiência na área de Administração, especialmente em gestão da inovação e tecnologia da informação, atuando principalmente nos seguintes temas:
modelos de gestão da inovação, gestão de TI, impacto da TI nas organizações e valor da TI. Também tem experiência como coordenadora de curso de
graduação.

DISCIPLINA
BRANDING
Ementa

Os fundamentos do conceito de marca. O posicionamento de marca. Brand equity. Os programas de marketing para construção de brand equity.
Estratégias de branding e arquiteturas de marcas.

Professora Convidada

Angela Hirata
É formada em administração de empresas, com especialização em comércio exterior. Possui experiência em negócios internacionais, vendas e
desenvolvimento de mercados. Uma das principais responsáveis pelo case de sucesso da internacionalização das Havaianas, Angela Hirata foi Diretora
de Comércio Exterior da São Paulo Alpargatas de 2001 a 2004, e em 2005 como consultora de Comercio Exterior, assumindo o desafio de desenvolver
novos mercados e posicionar marcas no cenário internacional. Como resultado, a empresa exporta para os 5 continentes, em mais de 80 países, com a
marca Havaianas posicionada no mercado, disputando espaço nas vitrines com marcas de renome mundial.

Professor PUCRS

Cláudio Damacena
Pós-doutorado em Marketing na University Western of Australia. Doutorado em Ciências Econômicas e Empresariais na Universidade de Córdoba
(Espanha). Professor e pesquisador do PPGA da UNISINOS de 2000 a 2010. Professor da Área de Marketing do PPGAd da PUCRS desde 2011. Interesses
de pesquisa: cocriação de valor em sistemas de serviço; valores humanos e o comportamento de consumo; dissonância cognitiva e consumo
sustentável.

DISCIPLINA
RELACIONAMENTO E FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE
Ementa

O marketing de relacionamento e o seu papel diferenciador nas relações cliente-fornecedor. Segmentação de mercado e fatores de diferenciação.
Relacionamentos de longo prazo e a criação de vantagem competitiva. O ciclo de vida do cliente. Ferramentas de marketing de relacionamento como
data base e CRM.

Professor Convidado

Maurício Vargas
Idealizador e fundador do ReclameAQUI, site considerado protagonista da revolução nas relações de consumo entre empresas e os consumidores no
Brasil. Mauricio Vargas iniciou sua carreira na área de Relacionamento com o Cliente em 2001, sendo responsável por projetos de alta complexidade
nas áreas de Telejornalismo e Web jornalismo além de projetos especiais para governos e prefeituras no período de 2004 a 2006. Atualmente é
palestrante e consultor sobre as relações de consumo em diversas empresas pelo Brasil. É também gestor de outras empresas responsáveis por
inovações na área de consumo. Em 2015 recebeu o título de cidadão São Paulo.

Professor PUCRS

Cláudio Hoffman Sampaio
Doutor em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2000). Pós-doutor em Marketing pela University of Georgia (EUA). Bolsista de
produtividade em pesquisa 1D do CNPq. Possui mestrado em Administração pela UFRGS (1993) e graduação em Administração de Empresas e em
Administração Pública pela UFRGS (1985). Coordenador da Comissão Científica da Escola de Negócios da PUCRS. Coordenador do Comitê de Economia
e Administração da FAPERGS Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - de 2011 a 2015. Presidente da comissão de premiação
do Prêmio CAPES de Tese da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo em 2014. É líder de divisão do tema Estratégias de Marketing e
Marketing Internacional no EnANPAD e no EMA. Professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, atuando nos cursos de
Mestrado e de Doutorado em Administração do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAd). Entre os temas mais abordados nas principais
publicações nacionais e internacionais estão: orientações estratégicas, performance empresarial, inovação, comportamento do consumidor. Autor de
diversos artigos e livros nas áreas de marketing e de estratégia, consultor ad hoc de agências de fomento (CAPES, CNPq, FAPERGS), revisor dos
principais congressos e revistas de administração.

DISCIPLINA
PESSOAS: A ESSÊNCIA DO NEGÓCIO
Ementa

Atração e retenção de talentos. Desenvolvimento de pessoas e avaliação do desempenho. Motivação, reconhecimento e recompensas. Liderança,
influência e poder. Empowerment, autoridade e delegação. Trabalho em equipe.

Professor Convidado

Milton Beck
Formado em engenharia mecânica na Escola Politécnica - USP e pós-graduado em Business and Marketing Administration pela FGV. Executivo com mais
de 20 anos de experiência em vendas e com histórico em superação de metas. Negociador com grande conhecimento em planejamento estratégico de
vendas. Habilidade em geração de receita e lucros. Profissional analítico, focado em resultados com qualidade. Grande interesse e experiência na área
de desenvolvimento humano e na formação de equipes, visando garantir resultados sólidos e sustentáveis para as necessidades das empresas.

Professor PUCRS

André Hartmann Duhá
Graduado em Psicologia pela Universidade Católica de Pelotas (1994), Mestre em Administração e Negócios pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (2002) e Doutor em Psicologia Organizacional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2007). Professor na Escola de
Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, consultor de empresas e coaching na área de formação de líderes e sucessores.

DISCIPLINA
OTIMIZAÇÃO DE ORÇAMENTO
Ementa

Orçamento base-zero e mudanças de paradigma. A mobilização das pessoas e a preparação do processo. Desdobramento da estratégia da empresa.
Resultados financeiros desejados. Análise de indicadores de desempenho. Definição dos custos mínimos. Classificação de despesas e a negociação
interna.

Professor Convidado

Alexandre Ribas
Alexandre é pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV e mestre em Economia Aplicada pela UFRGS. Participou também do programa de Educação
Executiva Strategy and Business Innovation na University of Pennsylvania – The Warthon School. Possui mais de 15 anos de experiência em consultoria
de gestão. Grandes experiências em lideranças que implementam métodos para identificar oportunidades, reduzir custos fixos e variáveis, aumentar as
vendas, melhorar as margens de contribuição dos produtos e aumentar a lucratividade das empresas. Na FALCONI desde 2002, ingressou como trainee
e agora é sócio. Atua como consultor líder de projetos para grandes clientes de diversos segmentos da economia e em instituições públicas e privadas.

Professor PUCRS

Rogério Ventura Villela
Mestre em Administração de Empresas (MAN/Escola de Negócios/PUC-RS), pós-graduado especialização em Administração Financeira (UNISINOS-RS),
Comércio Internacional (FGV-RJ) e em Controladoria (UFRGS-RS), graduado em Ciências Econômicas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAPSP). Possui mais de 18 anos de experiência profissional, atuou em multinacional em SP por 4 anos. É consultor de empresas na área de Controladoria,
Finanças, Custos, Projetos de Viabilidade, Avaliação de Empresas e de Marcas há 14 anos.

DISCIPLINA
QUALIDADE EM SERVIÇOS
Ementa

Os encontros de serviço e a hora da verdade. As expectativas e percepções dos clientes sobre o serviço. O comportamento do consumidor de serviços. A
construção do relacionamento com o cliente. O papel dos funcionários na execução dos serviços. A formação de uma cultura de serviços ao cliente.

Professor Convidado
David Lederman

É engenheiro pela Escola Politécnica da USP, com pós-graduação em administração mercadológica pelo CEAG-FGV. Trabalhou no Citibank N.A., onde criou o Citiservice, a
central de atendimento às Pessoas Jurídicas, que mais tarde foi adotado como o modelo mundial do Citicorp. Fez curso de especialização em qualidade de serviços pelo
Disney Institute. Desenhou e implementou a Central Sudameris de Atendimento, por vários anos "benchmark" para as operações de atendimento, tanto da indústria
financeira quanto para o mercado em geral, pois foi a primeira a ser certificada em ISO 9002, ganhando também vários prêmios, dentre eles: Procon-Rio e IDEC Instituto de Defesa do Consumidor. Pioneiro mundial na utilização do Videofone no atendimento a Clientes. Reconhecido como um dos pioneiros da indústria de
callcenter e telemarketing no Brasil, com sua visão de futuro, trouxe em 1995 para o país o primeiro evento dessa indústria, o Telemarketing World com conteúdo do seu
equivalente americano TBT – Telemarketing BusinessTelecommunications. Editou a primeira revista brasileira de Telemarketing, trazendo também o conteúdo da sua
equivalente americana em 1995. Foi Diretor de Operações da SKY (TV por assinatura), Diretor de Canais de Vendas Diretas da Credicard S.A., Diretor Executivo do Grupo
Imagem e Diretor Comercial da IOB Thomson. Foi também premiado pelo Citigroup/Credicard por desempenho superior em Gestão Comercial e vencedor de Prêmio
ABEMD (Associação Brasileira de Marketing Direto). Foi Vice Presidente de ensino da ABRAREC (Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente), colunista da revista
Consumidor Moderno e coordenador do MBA em Call Center e CRM do Ibmec. Desenhou e implantou as Universidades Corporativas da AON, Santander, Claro, Dedic e
Roge. Atualmente é Professor na Fundação Vanzolini no Curso de Especialização em Administração de Serviços – CEAS. Organizador dos eventos oficiais no Brasil do
Disney Institute desde 2008, trazendo os eventos abertos, promovendo seminários In Company, levando grupos a Orlando para cursos e dando consultoria com o
Disney Institute para empresas brasileiras. Prefaciou e fez a revisão técnica da edição brasileira do livro do Disney Institute: “O jeito Disney de encantar clientes”.

Professor PUCRS

Vinicius Sittoni Brasil

Doutor em Administração, com ênfase em Marketing, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2005), Mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (1994) e Graduado em Administração de Empresas pela Universidade da Região da Campanha (1989). Coordenou do Programa de Pós-graduação em
Administração da PUCRS (PPGAd/Escola de Negócios/PUCRS) no período de 2005 a 2011. É professor Titular TI-40 na Escola de Negócios da PUCRS, em cursos de
Graduação e Pós-graduação. Coordena o GEC - Grupo de Estudos do Consumidor, vinculado ao PPGAd. Atualmente, desenvolve estudos com foco orientado para os
processos de interação de consumidores nos processos de desenvolvimento de novos produtos; criação compartilhada de valor (cocriação de valor); experiências de
consumo em Serviços e no Varejo.

DISCIPLINA
DESIGN THINKING
Ementa

O método do Design Thinking para a criação de valor. Criatividade e o processo criativo. Métodos para a geração de ideias. Práticas de empatia junto ao
público usuário. Desenvolvimento da ideação de um projeto de inovação. Validação da prova de conceito.

Professor Convidado

Eduardo Carmello
Eduardo é consultor organizacional e educacional especialista em Gestão Estratégica de Pessoas, trabalhando dentro do modelo de competências com
foco em desempenho. Foi indicado 7 vezes ao TOP 5 do prêmio Top of Mind de Recursos Humanos e condecorado como “Empreendedor RH 2016” pelo
Grupo Gestão RH. Co-idealizador do projeto “Café Insights”- momento para aprimorar a Gestão Estratégica do Conhecimento. Autor de livros sobre gestão.
Colaborador da ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos e da ABTD - Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento.

Professor PUCRS

Luís Humberto de Mello Villwock
É engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS - 1989), especialista em comércio exterior pela Universidade do
Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/FGV/RJ - 1990), mestre em economia rural (UFRGS - 1993), doutor em Administração (UFRGS 2002). Atualmente é
Coordenador do CriaLab - Tecnopuc . Também é Professor Adjunto TI 40 da Escola de Negócios da PUCRS e sócio-fundador da Villwock Consultores
Associados Ltda, desde 1997. Foi Gestor de Relacionamento do Tecnopuc/PUCRS. Coordenador da Rede Inovapucrs. Coordenador do Núcleo
Empreendedor da FACE/PUCRS.

DISCIPLINA
AMBIENTES DE INOVAÇÃO
Ementa

Componentes do sistema de inovação e desenvolvimento. Inovação, ciência e tecnologia. Organização dos ambientes de inovação e desenvolvimento.
Centros de competência e excelência. Incubadoras e pré-incubadoras. Parques tecnológicos e núcleos de inovação tecnológica. Cooperação universidade,
empresa e governo. Fontes de financiamento para inovação.

Professor Convidado

Jorge Audy
Jorge Audy ajudou a fundar o Tecnopuc, complexo que estimula a pesquisa e a inovação por meio de uma ação simultânea entre academia, instituições
privadas e governo, possuindo mais de 120 organizações. Audy é graduado em Análise de Sistemas de Informação pela PUCRS e Mestrado e Doutorado na
mesma área pela UFRGS. Tem Especialização em Gestão de Artes e Tecnologias Multimídia pela IBM e PUC-RJ e Pós-Doutorado na Tsinghua University
(China) e Universidade de Málaga (Espanha). Tem atuação como pesquisador e gestor nas áreas de Sistemas de Informação e Gestão de Ciência,
Tecnologia & Inovação. Presidente da Anprotec. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PNPG 2010-2020 e da MEC/CAPES. Membro do
Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae, do Conselho de Administração da EMBRAPII (MCTI), do Conselho Superior da FAPERGS e do Conselho Estadual
de Ciência e Tecnologia. Consultor do CNE. Membro da SBC, SBPC, AIS, IEEE e ACM.

Professora PUCRS

Gabriela Cardozo Ferreira
Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1992), mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (1996) e doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002). Atualmente é professora titular da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pesquisadora na área de Estratégia, Competitividade e Inovação. Tem experiência na área de Administração
atuando principalmente nos temas: estratégia, competitividade, inovação, transferência de tecnologia, relações interorganizacionais, relações
universidade-empresa-governo. Coordena e atua em projetos de pesquisa relativos à Gestão da Inovação. Atua também como consultor ad hoc da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, CNPq e CAPES e é Diretora de Inovação e Desenvolvimento da Pró-Reitoria de Pesquisa,
Inovação e Desenvolvimetno da PUCRS.

DISCIPLINA
E-COMMERCE
Ementa

A internet e os negócios. Ganhando dinheiro com a internet. A internet e a estratégia das empresas. Modelos de negócios on-line. Desafios de estar em
negócios on-line. Operações, tecnologia e segurança. O consumidor on-line. Marketing em negócios na internet. Sistema de informações de marketing na
internet.

Professor Convidado

Renato Mendes
Renato Mendes é sócio da Organica, professor de Marketing Digital do Insper, mentor Scale Up da Endeavor Brasil e colunista da Época Negócios. Tem
mais de 16 anos de experiência, sendo quase cinco deles como executivo da Netshoes, onde ocupou, entre outros, o cargo de Head of Marketing &
Communications for Latin America. Sua trajetória possui conhecimentos em inovação, empreendedorismo e estratégias de vendas online.

Professora PUCRS

Edimara Luciano
Professora Titular da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Membro Permanente do Programa de PósGraduação em Administração (PPGAd) desde 2006, atuando na orientação de Mestrado e Doutorado. Realizou Pós-Doutorado na London School of
Economics and Social Sciences (Department of Management - Information Systems and Innovation Research Group) em 2016. Concluiu o doutorado em
Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2004 e o Mestrado pela mesma Instituição em 2000. Foi Visitant Researcher no
Department of Information and Decision Sciences da University of Texas at El Paso (EUA) em 2009 e 2013. Atua na área de Administração e seus interesses
de pesquisa envolvem Gestão e Governança de TI, Privacidade e Governança Eletrônica. Lidera o Grupo de Pesquisas/CNPq em Gestão e Governança de
Tecnologia da Informação. Minitrack Chair do IT Governance and Enterprise Architectures Minitrack no AMCIS desde 2012; Associate Editor do IT
Governance and Business-IT Alignment Track no ECIS (2016) e Track Chair da trilha de Governança de TI no CONF-IRM. Membro do Comitê Científico da
ANPAD na Área de ADI para o triênio 2015/2017. Membro da Coordenação do Grupo de Usuários da SUCESU sobre Governança, Riscos e Compliance.
Assessora do Comitê de Governança de TIC do Estado do Rio Grande do Sul.

DISCIPLINA
EVOLUÇÃO DA MÍDIA NOS NEGÓCIOS
Ementa

Conceitos básicos de comunicação integrada de marketing. Ferramentas de comunicação. Propaganda, publicidade, relações públicas, marketing direto,
promoção de vendas, comunicação no ponto de venda, patrocínio de eventos, marketing relacionado a causas, venda pessoal e transmídia storytelling.

Professor Convidado

Paulo Ilha
Paulo Ilha trabalhou em agências no Brasil e foi líder estratégico para muitos clientes diferentes, como Itaú Bank, AB InBev, grupo Telefônica, Peugeot
Citroen, entre outros. Profissional de mídia com grande conhecimento na área, que vão desde mobile, digitais, redes sociais até mídia tradicional.
Experiente em projetos criativos que seguem os canais de mídia. Orientado a resultados, inovação, tecnologia, visibilidade, mídia ganha e planejamento
estratégico de mídia. Já foi eleito o media profissional do ano em 2015 e recebeu muitos prêmios e reconhecimentos diferentes durante sua carreira.

Professora PUCRS

Ana Cristina S. Schneider
Possui graduação em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1995). É professora titular da PUCRS e sócia - OCRAM CONSULTORIA
SS LTDA, atuando nas áreas de estratégia e marketing. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Negócios Internacionais, atuando
principalmente nos seguintes temas: marketing internacional, promoção comercial, internacionalização, feira internacional e estratégia de entrada.

DISCIPLINA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Ementa

Discutir as principais fontes de financiamento para a expansão dos empreendimentos empresariais, tais como: financiamento por capital próprio, família e
amigos (FFF), bancos comerciais, sociedades e participações, aceleradoras, business angels, subsídios públicos e mercado de capital.

Professor Convidado

Edson Marqueto Rigonatti
Edson é um dos sócios da Astella Investimentos e serve nos conselhos da Omie, Resultados Digitais, LojasKD, Itaro, Smartbill e Clicksign. É um entusiasta
de pessoas talentosas e ideias extraordinárias. Foi sócio da Cicerone Capital, Vice Presidente da Lucent Technologies e trabalhou durante muitos anos na
empresa de varejo da família. Crescido em São Paulo, formou-se pela Columbia Business School.

Professora PUCRS

Kellen Fraga da Silva
Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2004) e mestrado em Economia pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (2008). Atualmente é doutoranda em Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora da Escola de Negócios e
assessora da Incubadora de Empresas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em
Crescimento e Desenvolvimento Econômico, Economia Brasileira, Internacionalização e Inovação.

DISCIPLINA
OFICINA DE NEGÓCIOS
Ementa

Modelagem de negócios. Plano de negócios, usando métodos ágeis (ex. Método Canvas). Pesquisa de mercado; técnicas qualitativas e quantitativas.
Protótipo conceitual, low definition. Desenvolvimento de protótipos high definition. Elaboração do pitch de apresentação.

Professor Convidado

Erico Rocha
Graduado em Engenharia da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, possui um canal no YouTube que é indiscutivelmente um dos maiores
canais focados em Empreendedorismo Digital do país, tanto em número de assinantes quanto em engajamento. Suas postagens alcançam e têm interação
de milhões de pessoas a cada semana, segundo o Facebook. Considerado o principal especialista de Marketing Digital para pequenos e médios negócios
do Brasil segundo a InfoMoney. Erico ama Empreendedorismo, largou um Contrato com JPMorgan em Londres onde era bem pago, para começar seu
negócio no Brasil, licenciou uma metodologia de ensinar pessoas e empresas a multiplicarem seus faturamentos, ele batizou esta metodologia de
“Fórmula de Lançamento”, e com este método, seus alunos já alavancaram centenas e centenas de negócios, levando seus faturamentos a um patamar
muito mais elevado. Erico crê fielmente que sua metodologia aliada a um trabalho íntegro tem toda a força necessária para mudar o Brasil.

Professora PUCRS

André Hartmann Duhá
Graduado em Psicologia pela Universidade Católica de Pelotas (1994), Mestre em Administração e Negócios pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (2002) e Doutor em Psicologia Organizacional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2007). Professor na FACE - Escola
de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, consultor de empresas e coaching na área de formação de líderes e sucessores.

MATRÍCULAS

MATRÍCULAS MODALIDADE ONLINE - SITE

1Clique no
botão
matricule-se

10-

Faça upload
dos
documentos e
envie a cópia
autenticada
até 30 dias
após o início
das aulas

2Escolha o
método de
pagamento:
cartão de
crédito ou
boleto

9Prepare-se
para
começar a
assistir às
aulas

3Selecione a
opção de
pagamento
– à vista ou
parcelado

8Realize o
aceite do
contrato

4Informe
seus dados
pessoais e
seu
endereço

7Efetue o
primeiro
login

5-

Informe os
dados do
cartão de
crédito ou
gere o boleto
bancário

6-

Recebimento
de e-mail de
confirmação
da matrícula
para liberação
do login

MATRÍCULAS MODALIDADE ONLINE - SITE
• É possível fazer login com contas do Facebook ou
Google.
• A liberação do pagamento é imediata em caso de
pagamento no cartão, e em até 72 horas úteis
em caso de pagamento no boleto bancário.

• Documentos:
- Cópia simples de documento que contenha RG.
- Cópia autenticada do diploma de Graduação, a
ser entregue até 30 dias após o início do curso,
ou documento de declaração de colação de
grau (a declaração não substitui o diploma, que
deve ser entregue posteriormente).

MATRÍCULAS MODALIDADE PRESENCIAL - SITE

1Clique no botão
inscreva-se

2Informe seus
dados pessoais
e seu endereço

3Preencha o
cadastro e
aguarde o
contato.
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