


Sumário

• Sobre o Hardwork Growth

• Como funciona o 
Hardwork Growth

• Conteúdo Programático 
do curso

• Projetos, Certificados
Competição + Hackaton

• Resultados
Público Alvo

• DNC.group
FAQ e Contato

2



Sobre o Hardwork Growth

Eu tenho certeza que já foi apresentado para você um plano de carreira na
empresa que você trabalha. Analista, Supervisor, Coordenador, Gerente,
Diretor... tudo isso planejado pela empresa e as vezes demorando até mais de
10 anos para se chegar lá. Aí eu te pergunto: E qual é o SEU plano? Até quando
você vai estar sentado no banco de carona que a empresa selecionou pra
você?

Tome controle do volante do carro, tome controle da SUA carreira. Quem
determina aonde você pode e vai chegar é você e as suas ações. Nós ajudamos
mais de 50 alunos a criarem os seus planos de carreira e os mentoramos para
que conseguissem alcançar esses objetivos. Eles são hoje consultores, gerentes
de portifólio, coordenadores de multinacionais e todo esse crescimento em 3 ou
4 anos.

E o que eles têm em comum? Eles se planejaram tanto em Hard Skills como em
Soft Skills e fizeram de tudo para alcançar esse objetivo. Acompanhando estes
e muitos outros alunos, além de muito estudo, nós juntamos todas as diretrizes
necessárias para te direcionar a este crescimento em 1 curso, o Hardwork
Growth.

3



Como funciona o 
Hardwork Growth
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Hardwork
Growth

O Hardwork Growth é um
treinamento que reuniu
todas técnicas e diretrizes
que os CEOs mais jovens do
mundo utilizaram para
passar crescerem em 5
anos o que alguns não
conseguem na vida inteira.

Este treinamento é uma
imersão de 1 dia no qual
você vai aprender sobre
plano de crescimento,
modelos de carreiras,
mindset, network,
produtividade, política e
relacionamento e muito
mais

Além disso você terá
mentoria pós-curso com
um consultor escolhido a
dedo com muita experiência
no mercado de trabalho e
nas diferentes trilhas de
carreira.
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Espie um modelo de 
aula aqui!

https://www.youtube.com/watch?v=bhlrkdqhbdw


Hardwork Growth

Esta imersão vai seguir o seguinte modelo:

Presencial + Mentoria

Você irá aprender no encontro presencial as diretrizes
de crescimento e planejamento de carreira e será
discutido e debatido com todos os alunos qual é
realmente o objetivo de cada um, como colocar o
plano em prática, e como planejar a sua vida e a sua
carreira em conjunto.

Para ter esse crescimento exponencial, você precisa:

• Reduzir a sua procrastinação

• Aumentar a sua produtividade

• Melhorar o seu mindset

• Ter network com pessoas estratégicas

• Entender de política empresarial.

Este treinamento será uma imersão na qual você
refletirá sobre aonde você está e aonde você quer
chegar. Quais os sacrifícios que você está disposto a
fazer e do que você não abre mão.
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Para alinhar a sua trilha profissional com o seu
propósito de vida o curso é dado 8h no encontro
presencial e 1 mentoria por mês com o mentor da
turma. Você também fará um grande network com
profissionais com grande potencial de crescimento.



Conteúdo Programático do curso
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Conteúdo Programático

Módulos 1 - Introdução

Entendendo cenário de cada um

Próximo passo e metas

Conceito de crescimento 
exponencial de carreira

Mapa esforço x resultado

Módulos 2 - Modelos de 
crescimento de carreira

Trilhas de carreira

Salário x crescimento

Finanças pessoais 

Marketing pessoal

Benchmarks e biografias 

Legitimidade + Autoridade

Módulos 3 - Mudanças

Lacunas para crescimento

Mindset de crescimento

Estratégias de mudança

Cronograma de melhoria

Milagre da manhã 

Módulos 4 Networking e 
Mentoria

Eventos e networking

Como conseguir um mentor

Ciclos de mentoria

Módulos 5 Produtividade

Redução de procrastinação

Leitura de livros acelerada

Técnicas de absorção de 
conhecimento

Otimizando memória

Módulos 6 Política e 
Relacionamento

Estratégia Política - House of
Cards

Lendo pessoas Suits

Negociação Shark tank

Hardwork A procura da 
Felicidade

Coragem Lobo de wall street

Quem você quer ser quando 
crescer
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Resultados
Público Alvo
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Resultados e Público Alvo

Resultados

Temos diversos cases de sucesso de
alunos que nós mentoramos desde
o começo de carreira. Hoje eles são
consultores de multinacionais,
gerentes de grandes empresas,
profissionais que foram efetivados
em menos de 5 meses de estágio e
viraram coordenadores em 2 anos.

O que esses alunos tem em
comum? Eles traçaram o seu
objetivo de carreira, o seu propósito
de vida e se preparam tanto em
Hard quanto em Soft Skills.

Neste treinamento você vai
aprender a traçar o seu plano de
carreira para que você alcance seu
objetivo de forma acelerada.

Para quem é esse curso?

Para profissionais de qualquer área que 
queira crescer rapidamente na carreira.

• Recém-formados que desejam 
planejar um crescimento rápido de 
carreira

• Profissionais que estejam insatisfeitos 
com o seu cargo atual ou empresa 
atual e querem um norte para saber 
pra onde ir.

• Profissionais que desejam mudar a 
trilha de carreira.
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muito foda, a galera toda
focada, todo mundo querer obter seu
melhor, sem falar no Rana, que é sem
palavras, dá atenção para cada um,
busca tirar o melhor de cada pessoa.

Thomas Brenno Rocha Andrade

“Hard work beats
talent when talent doesn't
work...”

Tim Notke

foto



DNC.group
FAQ e Contato
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DNC.group

Nós somos apaixonados por educação e temos a missão de Impactar a
carreira de milhares de universitários e profissionais tornando-os altamente
capacitados com competências da área de projetos, carreira e negócios.
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*Veja Termos de Uso e FAQ

A missão da DNC é elevar o nível dos profissionais do Brasil e causar grande
impacto no crescimento do país por meio das melhorias causadas pelos nossos
alunos.

Já formamos mais de 2000 alunos e eles estão trabalhando nas maiores
empresas do país e alcançando cargos de destaque.

De especialistas em projetos para especialistas em 
projetos.

Mais informações e Dúvidas:

www.dinamicatreinamentos.com

sac@dinamicatreinamentos.com

(12) 98198.4534

(12) 3923.3541

http://www.dinamicatreinamentos.com/
mailto:sac@dinamicatreinamentos.com


FAQ
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Q2: Quais são os Pré-requisitos para curso?

A2: O curso é recomendado apenas para quem tem pelo menos 1 ano de
experiência no mercado de trabalho.

Q1: O que é abordado no curso?

A1: O curso aborda tópicos de crescimento de carreira, passando por temas
como: marketing pessoal, finanças pessoais e trilhas de carreira.

Q3: Qual a duração do curso?

A3: O curso acontece durante um dia inteiro, das 9h às 18h

Q5: Como funcionam as mentorias pós-curso?

A5: Uma pessoa da turma será escolhida como focal-point para agendar
uma call entre todos os participantes da turma e o mentor, podendo tirar
dúvidas e questionamentos sobre carreira.

Q4: Quem é o mentor da turma?

A4: Cada turma tem um mentor em específico, podendo ser uma pessoa
com um cargo sênior em uma grande empresa ou um CEO de Startup. Quem
escolhe o mentor é o próprio Lucas Rana, que ministrará o curso.

Q6: Existe algum curso para trocar de turma?

A6: Não, as trocas de turmas são gratuitas. Você só precisa comunicar a
troca através da nossa central de atendimento (SAC) com pelo menos 15
dias de antecedência.



FAQ
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Q8: Posso refazer esse curso? 

A8: Todos os nossos cursos possuem reciclagem gratuita. Isso significa que 
você poderá refazer o curso quantas vezes desejar sem nenhum custo 
adicional, porém com disponibilidade de vagas limitadas a 30% de ex-
alunos.

.

Q7: O curso é recomendado para profissionais de todas as 
áreas?

A7: Sim, é um curso para falar de crescimento de carreira,
independentemente da área que você trabalha.


