


A PUCRS

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul é considerada uma das melhores universi-
dades 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 profissio-
nal, com linhas completas de formação em nível de Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu (Espe-
cialização e MBA) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado).

Com uma trajetória de 85 anos, a Escola de Negócios da PUCRS, a primeira da região Sul, alia pio-
neirismo e tradição, elevada competência acadêmica, excelência em ensino e pesquisa e importan-
te 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 tradição em Finanças foi construída desde 1931, quando a PUCRS criou o curso de graduação em 
Administração e Finanças. Desde então, o tema de finanças tem se aprofundado na PUCRS por 
meio de projetos em áreas estratégicas, como a graduação em Finanças, vinculada à Economia. 
Também se destacam o Estúdio de Finanças, na área de Finanças Pessoais, e o Sistema Único de 
Finanças, projeto de tecnologia financeira.

A Pós-Graduação em Finanças, Investimentos e Banking é resultado dessas décadas de história e 
aperfeiçoamento da PUCRS e sua Escola de Negócios.



A PROPOSTA DO MBA EM 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 lide-
rança em empresas ou em novos negócios.

O curso tem o objetivo de desenvolver o profissional em gestão, empre-
endedorismo e marketing com formação sólida, altamente especializa-
da, certificada e, ao mesmo tempo, multidisciplinar, com capacidade de 
lidar com desafios e agir estrategicamente.
O título 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

- Pessoas: A Essência do Negócio
- Otimização de Orçamento
- Qualidade em Serviços
- Consolidação de Negócios 
em Ambientes Competitivos
- Relacionamento e Fidelização 
de Clientes
- Desenvolvimento de Fornecedores

- 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

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

GESTÃO EMPREENDEDORISMO MARKETING



DIFERENCIAIS

PROFESSORES QUE SÃO REFERÊNCIA
AULAS ENVOLVENTES

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA
RECONHECIMENTO PUCRS       



PROFESSORES CONVIDADOS

Steve Wozniak, Neil Patel, Flávio Augusto, Uri Levine, Carlos Wizard Martins, Alexandre Ribas, 
Chieko Aoki, Renato Mendes, Milton Beck, Angela Hirata, Caito Maia, Maurício Vargas, Paulo 
Ilha, Tiago Mattos, Eduardo Carmello, Jorge Audy, entre outros.

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 re-
alização do TCC por mais três meses. A carga horária é de 363 horas.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Tanto na modalidade presencial quanto na online, estimulamos o aluno a elaborar a concep-
ção de um novo negócio ou aprimorar um já existente por meio de um plano de negócios, 



podendo envolver as áreas de gestão, empreendedorismo e marketing. Para isso, a disciplina 
de Oficina de Negócios oferecerá, além de recursos de pesquisa, ferramentas de design 
thinking e empreendedorismo - áreas de grande expertise da PUCRS. Esse novo negócio será 
o próprio TCC, apresentado em formato de pitch (apresentação em estilo visual e comercial).

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 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.

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 disci-
plina dentro da plataforma de ensino.  



PROVAS EM TODO O PAÍS

Ao fim do curso, os alunos da modalidade online realizam uma prova presencial, que pode 
ser feita em 40 cidades do Brasil, incluindo todas as capitais.

Locais de prova:

AC - Rio Branco | AL - Maceió | AM - Manaus | AP - Macapá | BA - Salvador | CE - Fortaleza
DF - Brasília | DF - Taguatinga | ES - Vitória | GO - Goiânia | MA - São Luís | MG - Belo Horizonte
MG - Uberlândia | MG - Juiz de Fora | MS - Campo Grande | MT - Cuiabá | PA - Belém | PB - 
João Pessoa | PE - Recife | PI - Teresina | PR - Curitiba | PR - Londrina | RJ - Rio de Janeiro
RJ - São Gonçalo | RJ - Campos dos Goytacazes | RN - Natal | RO - Porto Velho | RR - Boa Vista
RS - Porto Alegre | SC - Florianópolis | SC - Joinville | SE - Aracaju | SP - São Paulo | SP - Guaru-
lhos | SP - Campinas | SP - Santo André | SP - Ribeirão Preto | SP - São José do Rio Preto | 
SP - Santos | TO - Palmas

TRABALHO DE CONCLUSÃO NA MODALIDADE ONLINE

A última disciplina do curso é a Oficina de Negócios. A partir dela o aluno tem três meses 
para elaborar a concepção de um novo negócio ou aprimorar um já existente por meio de 
um plano de negócios. A apresentação na modalidade online será feita através de videocon-
ferência no mesmo local em que o aluno realizou a prova presencial de fim de curso.



CERTIFICAÇÃO NA MODALIDADE ONLINE

As modalidades presencial e online garantem ao aluno um certificado idêntico. 
Após ser aprovado em todas as disciplinas e no TCC, o aluno recebe da PUCRS o Certificado 
de Especialista em Gestão, Empreendedorismo e Marketing.

|



COMO FAZER A PÓS 
EM GESTÃO, 

EMPREENDEDORISMO 
E MARKETING



PRESENCIAL ONLINE
A turma presencial tem aulas em Porto Alegre, com 
vagas limitadas para 35 alunos selecionados. As aulas 
acontecem entre agosto de 2017 e abril de 2018, com 
média de seis encontros presenciais por mês. É uma 
ótima solução para quem deseja e pode estar presente 
fisicamente nas aulas, convivendo com grandes pensa-
dores do Brasil e do mundo

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 nesse MBA 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 gra-
vado 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 ma-
teriais complementares, que tornam sua experiência 
atrativa e enriquecedora.
Há ainda um fórum colaborativo online, onde os alunos 
convivem com professores e entre si, postando dúvidas 
e comentários, desenvolvendo seu networking e evo-
luindo juntos.

VOCÊ ESCOLHE 1 ENTRE 2 OPÇÕES



METODOLOGIA



Metodologia: como funcionam as aulas?

Prof. 
Convidado

Leituras, cases, 
projetos, exercícios.

O aluno tem até 60 dias após 
a disponibilização 

das aulas da disciplina 
para realizar a avaliação online.

Exame presencial 
para modalidade 

online
Modalidade Online:

Banca por videoconferencia,
no mesmo local onde
foi realizado o exame

presencial.
Disponível em 40 
cidades do Brasil.

Conteúdo 
Online | 3h

Avaliação 
Online

Etapas iguais para as modalidades Online e Presencial

Aprovado nas
19 disciplinas

TCC prático
ou teórico

Aulas Presenciais

Turma recebe todo o 
conteúdo e interações 

da aula presencial, 
que é gravada e otimizada

 com alta qualidade.

Turma assiste às 
aulas presencialmente.

Modalidade
Presencial:
sem banca

Online Presencial

19 disciplinas

19h30 
às 22h00

14h00 
às 17h35

Prof. 
PUCRS

9h00 
às 12h35

Uma avaliação de recuperação 
é disponibilizada para 

o aluno que não obtiver 
a nota mínima ou perder 

o prazo do teste.



"

PARA CADA DISCIPLINA, UMA DUPLA
DE PROFESSORES

Exemplo: 

Professor da PUCRS:
Flávio Augusto

Professor convidado:
Adair Keller

Vendas e Negociação

São 24 disciplinas ministradas por uma dupla 
de professores. As duplas são formadas por um 
professor da PUCRS, responsável pela parte 
acadêmica, como programação de conteúdo, 
avaliações e materiais complementares; e um 
professor convidado, escolhido especialmente 
por ser um dos maiores especialistas do merca-
do dentro do conteúdo da disciplina.
Cada disciplina tem três encontros, entre os 
quais dois são ministrados pelo professor con-
vidado.
O resultado disso é que você tem uma forma-
ção com solidez acadêmica e, ao mesmo 
tempo, aplicada à realidade e exposta por pro-
fessores convidados que estão entre os maiores 
palestrantes do Brasil e do mundo. 



O aluno do online tem acesso exatamente ao mesmo conteúdo e meto-
dologia 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 editados e disponíveis na plataforma digital, incluin-
do vídeos, leituras, exercícios e avaliações.

QUAL É A DIFERENÇA DE METODOLOGIA 
ENTRE O PRESENCIAL E O ONLINE?



PROFESSORES
UM TIME DE PROTAGONISTAS

 DO MERCADO
+ PROFESSORES DE SÓLIDA 

FORMAÇÃO ACADÊMICA



FLÁVIO AUGUSTO
FUNDADOR
WISEUP

STEVE WOZNIAK
COFUNDADOR
APPLE

NEIL PATEL
COFUNDADOR
CRAZY EGG
E HELLO BAR

URI LEVINE
COFUNDADOR
WAZE

CHIEKO AOKI
FUNDADORA
BLUE TREE HOTELS

CARLOS WIZARD
FUNDADOR
WIZARD

ANGELA HIRATA
EX-CONSULTORA EXECUTIVA
HAVAIANAS

CAITO MAIA
FUNDADOR
CHILLI BEANS

ALEXANDRE RIBAS
SÓCIO
FALCONI

MAURÍCIO VARGAS
FUNDADOR
RECLAMEAQUI

Disciplina
Vendas e Negociação Disciplina

Marketing Digital: 
SEO e SEM

MILTON BECK
DIR. REGIONAL
LINKEDIN
Disciplina
Pessoas: A Essência 
do Negócio

Disciplina
Relacionamento 
e Fidelização 
de Clientes

RENATO MENDES
EX-HEAD DE MARKETING
NETSHOES
Disciplina
E-commerce

Disciplina
E-commerce

Disciplina
Consolidação 
de Negócios
em Ambientes 
Competitivos

Disciplina
Inovação, Novas 
Tecnologias e Economia 
Compartilhada

Disciplina
Workshop Pense 
Diferente: Business Case 
da Apple

Disciplina
Franchising

Disciplina
Otimização 
de Orçamento

Disciplina
Branding



*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. 

PROFESSORES PUCRS

TIAGO MATTOS
COFUNDADOR
PERESTROIKA

EDUARDO CARMELLO
DIRETOR
ENTHEUSIASMOS

JORGE AUDY
COFUNDADOR
TECNOPUC

PAULO ILHA
DIRETOR DE MÍDIA
DPZ & T
Disciplina
Evolução da Mídia
nos Negócios

Disciplina
Empreendedorismo

Disciplina
Design Thinking

Disciplina
Ambientes de Inovação

Dr. André Hartmann Duhá
Me. Rogério Ventura Villela
Dr. Vinícius Sittoni Brasil
Me. Andressa Generosi
Dr. Cláudio Hoffman Sampaio
Me. Augusto Aiquel Vaz Costa
Dr. Luís Antônio Janssen
Dra. Ionara Rech
Dra. Gabriela Cardozo Ferreira
Dr. Luís Humberto de Mello Villwock
Me. Rafael Chanin
Me. Kellen Fraga da Silva
Me. Katine Fasolo
Dr. Lélis Balestrin Spartel
Dr. Cláudio Damacena
Me. Alessandro Nunes
Me. Airton Cardoso Dória
Ana Cristina S. Schneider
Me. Adair Keller



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 nos 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 temos acesso, foi uma de suas obras em conjunto com Steve Jobs. Os dois funda-
ram uma das empresas mais bem-sucedidas e inovadoras da atualidade, a Apple. Um ícone do Vale do Silício e filantropo há mais de 
trinta anos, Steve Wozniak ajudou a moldar a indústria de computação com seu design de primeira linha da Apple e influenciou o 
popular Macintosh. Em 2014 tornou-se Professor Adjunto na Faculdade de Engenharia 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 e Negócios pela PUCRS e especialização em Tecnologia da Infor-
mação 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 O�cer 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 emergen-
tes. Utilizando SEO e SEM.

Professor Convidado

Neil Patel
Neil Patel é 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, Hu�ngton 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 Compu-
tação - 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, atuan-
do 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 
online, 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
Uri Levine é um empreendedor em série apaixonado e mentor de jovens empresários. Ele é o cofundador do Waze, um dos maiores aplicati-
vos 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 primei-
ro 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 computa-
ção 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 empre-
sas como Harvard Pilgrim Health Care (Boston, EUA) e TeleNova. Foi sócio-diretor na Ionatec. Hoje, além de ser sócio do Nós Coworking, 
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 comporta-
mentos de influência situacional. Os principais desafios da venda. Técnicas e métodos para aumentar as vendas e obter melhores resulta-
dos.

Professor Convidado

Flávio Augusto
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 três 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 Pontifí-
cia 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

FRANCHISING

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 Milioná-
rio que Há em Você. Professor por natureza, ele continua transmitindo suas práticas de gestão por meio de palestras no Brasil e exterior.

Professor PUCRS

Airton Cardoso Dória
Possui Graduação em Administração pela PUC/RS (1989), Especialização em Marketing pela ESPM/SP (1995), Mestrado em Administração e 
Negócios pela PUC/RS (2001) e Aluno Especial do PPGA/FEA/USP (2006) na área de Educação Corporativa. Tem realizado trabalhos de 
pesquisa nas áreas de Estratégia e Gestão Organizacional, tendo como foco a área de desenvolvimento e capacitação de pessoas.



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 negó-
cios consolidados. 

Professor Convidado

Chieko Aoki
Mulher 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.

Professor PUCRS

Andressa Generosi
Mestrado em Gestão de Turismo e Graduação em Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul. Atualmente é professora 
da Escola de Negócios da PUCRS, Coordenadora do Centro de Educação Continuada e Assessora de Planejamento Estratégico da Coordena-
doria de Planejamento e Gestão da Pró-Reitoria de Extensão da PUCRS. Ministra disciplinas nas áreas de Empreendedorismo, Concepção de 
Negócios, Estratégia Empresarial, Gestão da Inovação, Governança Corporativa na Graduação e cursos de Pós-graduação Lato Sensu. Experi-
ência em gestão de projetos e Planejamento Estratégico nas áreas pública e privada.



DISCIPLINA

DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

Ementa
As diferentes estratégias de suprimento. Processos utilizados, terceirização e o desenvolvimento de áreas e atividades da empresa. Identifi-
cação 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
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, planeja-
mento, 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 Metodolo-
gia 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
Tiago Mattos é formado em Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Em 2005, foi eleito Young Lions e 
compôs, junto com outros quinze criadores, a delegação de jovens publicitários brasileiros que participou do Festival Mundial de Publicida-
de de Cannes. Em 2006, recebeu o título de Redator do Ano da ARP. No ano seguinte, cofundou a escola de atividades criativas Perestroika. 
A empresa, inicialmente focada em cursos de comunicação, ampliou a sua atuação para as mais diversas áreas da indústria criativa. Além 
disso, também criou a sua própria metodologia, que agora é open source. Empreendedor em série, fez parte dos times de fundação de 
diversos projetos. Ainda participa ativamente de alguns – como a Perestroika (escola livre de atividades criativas) e Area51 (ecossistema 
multiempreendedor que reúne empresas da indústria criativa).

Professor 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.

a



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.

Professor Convidado

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 Comércio Exterior, 
assumindo o desafio de desenvolver novos mercados e posicionar marcas no cenário internacional. Como resultado, a empresa exporta para 
os cinco 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; dissonân-
cia cognitiva e consumo sustentável.



DISCIPLINA

RELACIONAMENTO E FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES

Ementa
O marketing de relacionamento e o seu papel diferenciador nas relações cliente-fornecedor. Segmentação de mercado e fatores de diferen-
ciação. 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 consu-
midores 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 Webjornalismo, 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. Coor-
denador 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 Universi-
dade 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 estratégi-
cas, 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. Execu-
tivo 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 susten-
táveis 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 despe-
sas 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 com especialização em Administração Financeira 
(UNISINOS-RS), Comércio Internacional (FGV-RJ) e em Controladoria (UFRGS-RS), graduado em Ciências Econômicas pela Fundação Arman-
do Álvares Penteado (FAAP-SP). Possui mais de 18 anos de experiência profissional, atuando em multinacional em SP por quatro 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
Em breve...

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 consu-
midores nos processos de desenvolvimento de novos produtos; criação compartilhada de valor (cocriação de valor); experiências de consu-
mo 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 compe-
tências com foco em desempenho. Foi indicado 7 vezes ao TOP 5 do prêmio Top of Mind de Recursos Humanos e condecorado como “Em-
preendedor 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
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.

Lorem ipsum



DISCIPLINA

AMBIENTES DE INOVAÇÃO

Ementa
Componentes do sistema de inovação e desenvolvimento. Inovação, ciência e tecnologia. Organização dos ambientes de inovação e desen-
volvimento. 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 
tem 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 Adminis-
tração 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.

Professor 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 Inova-
ção. 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 Desenvolvimento da PUCRS.



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 PUCRS

Katine Fasolo
Possui Graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul(1995) e Mestrado em Administração de 
Empresas pelo Fundação Getúlio Vargas - SP(2002). Atualmente é professor assistente da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração de Empresas. Atuando principalmente nos seguintes temas:-
Consumidores, internet, Comportamento de compra.



DISCIPLINA

E-COMMERCE

Ementa
A internet e os negócios. Ganhando dinheiro com a internet. A internet e a estratégia das empresas. Modelos de negócios online. Desafios 
de estar em negócios online. Operações, tecnologia e segurança. O consumidor online. 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 estraté-
gias de vendas online.

Professor PUCRS

Lélis Balestrin Spartel
Possui Graduação em Administração pela UFRGS (1995), Graduação em Engenharia Civil pela UFRGS (1990), Mestrado em Administração 
pelo PPGA/UFRGS (1999) e Doutorado em Administração pelo PPGA/UFRGS (2005). É professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul e professor convidado em diversas outras universidades. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Marke-
ting, atuando principalmente nos seguintes temas: comportamentos disfuncionais do consumidor e varejo.



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 Telefôni-
ca, 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 reconheci-
mentos diferentes durante sua carreira.

Professor 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 inter-
nacional 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

Em breve…

Professor PUCRS

Kellen Fraga da Silva
Possui Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2004) e Mestrado em Economia pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (2008). Atualmente é Doutoranda em Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professo-
ra 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.



MATRÍCULAS 



MATRÍCULAS  MODALIDADE ONLINE - SITE

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

1- Clique no botão
    matricule-se 

3- Selecione a opção de
    pagamento - à vista ou
    parcelado 

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

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

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

7- Efetue o primeiro login

8- Realize o aceite 
do contrato

9- Prepare-se para 
começar a assistir às aulas

4- Informe seus dados
    pessoais e seu
    endereço



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 (não será aceita cópia da CNH).
- 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

2- Informe seus 
dados pessoais 
e seu endereço

1- Clique no botão
inscreva-se 

3- Preencha o cadastro 
e aguarde o contato



Acesse o site gem.pucrs.br

MBA GESTÃO, 
EMPREENDEDORISMO 

E MARKETING


