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PROFESSOR ENSINA
COMO GANHAR A
GUERRA TECNOLÓGICA.
Em áudios curtos e cativantes, o Prof.
Flávio Cavalcante da FGV nos ensina
como estar um passo a frente da
tecnologia e nos mostra como nos
manter antenados para o que ainda vai
acontecer.
Sendo um dos maiores especialistas em
Tecnologia aplicada ao mercado, o Prof.
Flávio Cavalcante mostra o que a
ciência e a tecnologia vão trazer para
nós e ajuda ao ouvinte ganhar dinheiro
com isso.
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O PODCAST TEM UMA LINGUAGEM
PRÁTICA, COMERCIAL, FAZ
REFERÊNCIA COM O COMÉRCIO LOCAL
(GERANDO PATROCÍNIOS), BEM COMO
USA O HUMOR E A VONTADE DE
GANHAR DINHEIRO DOS OUVINTES
COMO CATALISADOR DO PROCESSO.
O PODCAST TECSUNMANI TAMBÉM
FARÁ SORTEIOS DE PRÊMIOS
MENSAIS PARA ATRAIR A AUDIÊNCIA.

por Felippe Ruas

A tecnologia já faz parte de nossa vidas e cada vez chega com mais força: "É um tsunami tecnológico", define
o professor Flávio Cavalcante, que apresenta o quadro. "A ideia é aproximar a tecnologia de ponta à pessoa
comum, afinal quando descobrimos a Internet das Coisas a primeira mudança que ocorreu foi na nossa
geladeira... e que tal se a guerreira do lar for a próxima empreendedora local, usando essa tecnologia?". Com
esse desafio, o projeto TECSUNAMI tomou forma, um programa que busca ser ágil, inovador, futurista, mas
acima de tudo: prático. Com uma experiência Nacional e Internacional, estando envolvido em projetos de
ponta, o Prof. Flávio vai trazer o que há de novo no mundo para dentro da sua casa... e te ajudar a ganhar
dinheiro com isso.
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O MODELO DE NEGÓCIO

por P.P. Costa

O setor de tecnologia vem crescendo no Brasil, segundo
o Empresômetro, empresa de inteligência de negócios. Em dez
anos, a média ultrapassa 118%. De acordo com a empresa, o setor
de serviços foi o que mais cresceu. Para se ter uma ideia, a
atividade de web design, em 2008, apresentava pouco mais de 25
negócios formalizados e em 2018 foram abertos mais de 207
empreendimentos na área de atuação.
O número de brasileiros que usam a internet continua crescendo:
subiu de 67% para 70% da população, o que equivale a 126,9
milhões de pessoas. Assim nasce o TECSUNAMI, uma ferramenta
para aproximar a pessoa normal da tecnologia de ponta que vai
impactar seu cotidiano, e com uma visão mais focada em
transformar essa tecnologia em dinheiro.
O Objetivo do Prof. Flávio Cavalcante é ampliar sua penetração no
mercado nacional, reforçar sua imagem e gerar receita através de
palestras na sua Região. Desta forma um modelo de parceria se
faz mais atraente para que TODOS possam ganhar, assim todos se
tornam sócios da marca Flávio Cavalcante.
Método de Trabalho:
Etapa 1 - A Cena 5 (empresa que representa o Prof. Flávio
Cavalcante) cria os conteúdos, grava as bases, lhes envia 1 vez por
mês (de 20 a 40 Episódios entre 2min e 4min).
Etapa 2 - A Rádio Parceira grava as vinhetas de abertura (sempre
respeitando a marca TECSUNAMI e Prof. Flávio Cavalcante),
monta os programas e envia para a Cena 5 os horário de
transmissão, as imagens de divulgação, bem como dados de
audiência.
Etapa 3 - A Cena 5 cria propostas e entra em contato com
possíveis patrocinadores para sua rádio. Patrocínio fechado: 50%
fica para o programa e 50% para a Rádio Parceira.
Etapa 4 - A Rádio Parceira se compromete a divulgar
massivamente os eventos de palestras e treinamentos do Prof.
Flávio Cavalcante, quando em sua região, recebendo 10% do Lucro
do Evento.
Etapa 5 - A Cena 5 se compromete a gerar 1 Sorteio de Brinde por
mês para as rádios e divulgar em suas redes os programas das
rádios, ampliando assim a audiência.
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Etapa 6 - A Cena 5 se compromete a reverter 25% do valor que lhe
cabe dos patrocínios para impulsionar o programa da Rádio
Parceira nas redes sociais.
Etapa 7 - A Rádio Parceira se compromete a atuar como assessoria
de imprensa para o Prof. Flávio Cavalcante junto a sua
comunidade, indicando caminhos e contatos para maior
penetração na mídia.
Etapa 8 - A Cena 5 se compromete a criar materiais especiais para
que a Rádio Parceira possa premiar TODOS seus ouvintes com EBooks. Pelos menos 1 vez ao ano.
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