


BEM VINDO À 
DNC.GROUP!

Somos uma empresa focada em 
educação complementar que busca 
entregar o que não é aprendido nas 
instituições tradicionais.

Nossos exemplos não são de livros!
Nós contamos o que vivenciamos
em projetos.

Alunos botando a mão na massa,
orientados por especialistas,
realizando projetos para aprender na
prática e recebendo suporte pós
curso para consolidar o aprendizado
– essa é a nossa forma de ensinar!

N O S S O  M A I O R  
O B J E T I V O  É  O  S U C E S S O  

D E  N O S S O S  A L U N O S !



NOSSA METODOLOGIA

Nossa metodologia é nosso diferencial!
Nós acreditamos que é possível revolucionar a
Educação de maneira prática e consistente.

Em todos os nossos
treinamentos, os alunos
desenvolvem um projeto real
paralelamente ao curso, para
aplicar tudo o que
aprenderam nas aulas.

Nosso lema é “A revolução é a
Prática”, então todos os
nossos treinamentos
possuem um approach muito
focado na aplicabilidade do
conhecimento.

HANDS-ON PROJETOS REAIS

O nosso time de Sucesso do
Cliente está focado em atingir
os objetivos profissionais dos
alunos após o fim do curso,
com mentorias e
acompanhamento individual.

Em todos os exemplos dados
no curso, utilizamos a
experiência de nossos
consultores como um guia
para que os alunos aprendam
como os conceitos são
aplicados na vida real.

DINÂMICAS COM 
CASES REAIS

ACOMPANHAMENTO 
PÓS CURSO



PRA QUEM É O CURSO

Este curso é recomendado para profissionais das
mais diversas formações que já estão ingressados
no mercado de trabalho e tenham o intuito de se
destacar nas áreas de negócio.

Profissionais que atuam ou pretendem atuar em
funções gerenciais ou executivas, assumir cargos
de liderança, tornando-se um profissional de alta
performance e com vasto leque de conhecimento
de estratégias macro dentro de uma empresa.

Para profissionais que trabalham ou tem interesse
em trabalhar em mercado financeiro, com
competências não só para investimentos
financeiros, mas com conhecimentos necessários
para tomada de decisão. Bem como, para
empreendedores que desejam ampliar sua visão
de mercado ou abrir seu próprio negócio e aos
que almejam consultoria estratégica, área que
exige um conhecimento de diversas áreas do
negócio.

Os alunos do Master Business Program se
tornarão profissionais densos e robustos que
conhecem muito bem a área de negócios e
conseguem fazer projetos desde a melhoria de
satisfação do cliente até expansões de mercado.



APÓS O CURSO, 
VOCÊ SERÁ CAPAZ DE:

Desenvolver estratégias para o negócio;

Priorizar CAPEX e propor M&A;

Criar estratégia de Growth;

Mapear toda a Jornada do Cliente;

Traçar uma persona para seu produto;

Entender a visão macro do mercado;

Realizar desdobramentos de objetivos macro;

Entender ferramentas financeiras complexas;

Gerir de um time de alta performance;

Desenvolver propostas de novos produtos



SOBRE O MASTER BUSINESS 
PROGRAM

Todo mundo hoje quer entrar no mercado de
consultoria, banco de investimento e áreas de
negócio de grandes empresas mas quase
ninguém se prepara e você vai competir com
pessoas de altíssimo nível. Sabe o que você precisa
pra chegar no nível desses caras?

Tudo! E a preparação começa ontem!!!

Nós da dnc.group sempre trabalhamos com
consultorias de grandes empresas, como Ambev,
Pepsico, Novelis, Johnson & Mathey (EUA),
trouxemos todo esse conhecimento e mais a
expertise de grandes gestores de bancos de
investimento e grandes empresas em um só
curso: o Master Business Program.



SOBRE O MASTER BUSINESS 
PROGRAM

É um programa híbrido de 200h que tem como
principal objetivo a formação de um profissional
de alta performance com expertise nas áreas de
negócio, como gestão estratégica, investimento,
resolução de problemas, marketing e vendas. Ou
seja, você terá conhecimento global de como uma
empresa opera e como analisar seus dados.

O curso é ministrado pela dnc.group, por meio de
aulas expositivas, dinâmicas de integração de
conhecimento e o desenvolvimento de um
projeto durante quase quatro meses com
acompanhamento e mentorias de consultores
experientes no mercado.

Todos os módulos do curso foram baseados no
Framework DNC para execução de projetos de
Business Growth.

AULAS 
ONLINE

MATERIAL COMPLEMENTAR
+ EXERCÍCIOS

ENCONTROS 
AO VIVO

65h 60h

44h

DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO

CERTIFICADOS

30-60h

8



CRONOGRAMA DO 
CURSO

DAYS

Encontros presenciais ou
EAD para realização de
dinâmicas de integração de
conhecimento e
direcionamento geral dos
projetos.

SLOTS

Intervalos entre os DAYS nos
quais serão liberadas as aulas
online referentes ao
conteúdo teórico do curso,
com tarefas e entregas a
serem submetidos até o
próximo encontro.

DAY
0

DAY 
1

DAY 
2

Slot 1 Slot 2 DAY 
3

DAY 
4

DAY 
5

DAY 
6

Slot 3 Slot 4 DAY 
7

Slot 5 DAY 
8



MODELO DE ESTUDOS

A parte presencial ou EAD do treinamento é dada
em 9 encontros espaçados ao longo do programa.

O curso é dividido em 5 slots, sendo que o
conteúdo de cada slot deve ser estudado nos
intervalos entre os encontros.

Para garantir o máximo aprendizado e
aproveitamento de toda a turma, na etapa online
será cobrado:

❖ Assignments » Exercícios, sendo 1 por slot.

❖ Deliverables » Entregas de projeto, sendo 1
por slot.

❖ Provas » 1 por certificação intermediária.

Para cumprir com essa demanda será necessário
ter uma dedicação média das Aulas Online de
45min por dia (variável de acordo com cada
módulo) + Material Complementar +
Assignments.

Além disso, deverá ser desenvolvido um projeto,
com uma dedicação de 30 a 60 horas até o final do
curso. A garantia de um ótimo aproveitamento do
curso e do projeto pode ser resumida em 1 palavra:
Comprometimento! Iremos entregar um
conteúdo sólido e bastante denso que necessitará
dedicação para absorvê-lo completamente.



PROJETOS

No Master Business
Program, além de aprender
as ferramentas mais
avançadas do mercado
empresarial, também
realizará um projeto de alto
impacto em empresas,
atuando como consultor e
ganhando uma experiência
ímpar para o currículo e
portfólio.

A partir do primeiro encontro presencial, serão
montados grupos que irão desenvolver um projeto
durante todo o treinamento paralelamente às
aulas online e encontros ao vivo. Esses projetos
referem-se a problemas reais que empresas
parceiras da dnc.group possuem, de forma que,
estaremos entregando cases reais para serem
resolvidos.

Os alunos possuem ferramentas técnicas e apoio
necessário para desenvolverem projetos de:

❖ Desenvolvimento e Remodelagem de Produtos

❖ Recuperação Financeira

❖ Investimentos

No último encontro presencial terá uma banca
avaliadora composta de consultores e gestores
para avaliar os projetos de cada um!

❖ Gestão Estratégica

❖ Marketing e Vendas



EMPRESAS QUE JÁ 
PARTICIPARAM DO PROGRAMA



REGRAS DE AVALIAÇÃO

Durante o treinamento, a avaliação ocorre a todo
momento nos seguintes quesitos:

❖ Participação dos encontros ao vivo;

❖ Cumprimento dos Assignments (individual);

❖ Cumprimento dos Deliverables de projeto
(grupo);

❖ Performance nas dinâmicas de grupo e
business cases;

❖ Trabalho em equipe e dedicação;

❖ Resultado do projeto.

O não cumprimento de todos os assignments
(com média de nota acima de 40%) e os
deliverables no prazo estipulado significa um
desligamento automático do treinamento.

Além disso, para evitar o desligamento, é
necessário ter tirado, no mínimo, um certificado
intermediário e ter 75% de presenta referente aos
dias ao vivo (presencial ou EAD).*



REGRAS DE 
AVALIAÇÃO

A pontuação será feita da
seguinte forma:

Online

Nota dada aos assignments
e deliverables, baseado na
qualidade e prazo da
entrega;

Dias Ao Vivo

Nota dada as dinâmicas de
grupo.

Certificações
Intermediárias

Nota dada as certificações
concluídas.

Apresentação do Projeto

Todos os projetos serão
avaliados pela banca.



BENEFÍCIOS

E o que EU ganho ao fazer o curso?

Queremos promover uma experiência PRÁTICA e
não apenas uma base teórica forte.

Por isso integramos a forte base de negócios com
muitos exemplos claros para que cada aluna
desenvolva os projetos.

Curso com projetos reais

Experiência no CV

Trabalho em equipe

Metodologia Inovadora



BENEFÍCIOS

Além disso oferecemos:

Certificado

Você receberá um
certificado do treinamento
para enriquecer o seu
currículo.

Refaça o Curso

Somente aqui você pode
refazer o curso quantas
vezes quiser por prazo
indeterminado.

Pós-Treinamento

Conte sempre com nossa
equipe de suporte e
consultoria para tirar
dúvidas.

Acesso à Plataforma

Você tem acesso a um
ambiente online com
diversos materiais
exclusivos, descontos e
vagas exclusivas.

Aplicações Reais

Todos os desafios dos
treinamentos são tirados de
casos reais para simular
problemas reais.

Seja Contratado

Grandes empresas
procuram agora por
profissionais como você
pela nossa plataforma do
Hiring, você topa?

Material de Apoio
Online

Temos vários materiais de
apoio e acompanhamento
para o seu aprendizado ser
efetivo.

Hardwork Tribe

Temos a disposição diversos
ex-alunos para consultar
nos P.Sel. e Projetos sempre
que precisar além do
nertworking.



PORQUE GESTÃO DE NEGÓCIOS

Vantagens de ser um especialista em negócios:

❖ Segundo a Glassdor o salário de profissionais
da área variam entre 5k e 18k;

❖ +10000 vagas abertas para consultores,
analistas de investimentos e gerentes
estratégicos;

❖ Possibilidade de alto crescimento profissional
dentro de empresas;

Devido a baixa oferta de mão-de-obra, com o
conhecimento tão amplo e estratégico, as vagas
dessas áreas são altamente remuneradas.

Estes profissionais são cada vez mais visados, por
terem um conhecimento global da empresa, da
estratégia e de seus números. Além de conseguir
fazer projetos interligados que melhore a empresa
como um todo.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

3 4

5

61
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Finanças
Finanças 

corporativas
Contabilidade
Investimentos

Bancos e 
Corretoras

Negócios

Modelos de 
negócios

Marketing e 
Vendas

Estratégia
Estratégia 

Empresarial 
Gestão de Time
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Mercado 
Digital
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Resolução de 
Problemas

Problem Solving
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Criação de 
novos produtos

Inovação

Produto



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

SLOT 1

Módulo 1 - Modelos de Negócios

Módulo 2 - Produto

Módulo 3 - Marketing

Módulo 4 – Vendas

SLOT 2

Módulo 5 - Análise Financeira

Módulo 6 - Contabilidade

Módulo 7 - Problem Solving

SLOT 3

Módulo 8 - Estratégia Empresarial

Módulo 9 - Análise de Investimentos

Módulo 10 - Inovação

Módulo 11 – Processos



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

SLOT 4

Módulo 12 - Gerenciamento de Times

Módulo 13 - Soft Skills

SLOT 5

Módulo 14 - Bancos e Corretoras

Módulo 15 - Consultoria e Auditoria

Módulo 16 - Multinacionais

Módulo 17 - Scale-Ups e Unicórnios



CERTIFICAÇÕES

7 Certificados Intermediários

Master Business Program -
MBP©

Certificado Final

Finance & 
Accounting

Corporate 
Finance

Product
Management

Business 
Strategy

Problem
Solving

Marketing & 
Sales

Team 
Management



F.A.Q

Q1: Como o curso está ocorrendo durante a
pandemia?

A1: Estamos seguindo todas as regras de
segurança e saúde da OMS, por este motivo,
alguns cursos são presenciais com turma reduzida
e outros EAD. O formato EAD é feito por salas
virtuais com limitação do número de alunos para
garantia de qualidade. Consulte o calendário no
site para confirmação das datas e locais, bem
como, maiores detalhes do curso.

Q2: Quais são os Pré-requisitos para curso?

A2: Ideal para quem possui nível intermediário ou
avançado de Inglês.

Q3: Qual a duração do curso?

A3: O curso acontece aproximadamente em 4
meses.



F.A.Q

Q4: Vou ganhar um certificado de especialista?

A4: No final do treinamento, você vai receber até 8
certificados de conclusão de curso. E quando
terminar o projeto na empresa, você receberá a
certificação de Master Business Specialist
conforme os critérios de avaliação.

Q5: Por que o curso é híbrido?

A5: Em 8 anos formando grandes profissionais que
hoje ocupam a gerência de multinacionais,
notamos que o aprendizado na prática é muito
mais eficiente, enquanto MBA’s dão uma forte
base teórica. No Master Business Program vamos
além e garantimos uma forte base teórica e uma
experiência prática imersiva dentro de uma
empresa, afinal, o mundo real é muito diferente do
que mostrado em cases.


