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DICAS DE MESTRE - AUDIOCAST
PRESS KIT

PROFESSOR DÁ DICAS
GRATUITAS DE COMO
TER SUCESSO NA
CARREIRA.
Usando linguagem comum e conceitos
prático, o Prof. Flávio Cavalcante da
FGV vai ensinar os seus leituores, dicas
que só se aprende nos maiores MBA e
Empresas do Mundo... quer aprender?
Sendo um dos maiores especialistas em
negócios do Brasil com mais 650 Mil
alunos e ex-alunos, cursos nas maiores
instituições do Mundo e Empresas, o
Prof. Flávio garante que essas dicas vão
mudar a vida das pessoas.
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AS DICAS DO MESTRE

PODCAST RÁPIDO, DIRETO, PRÁTICO,
COM DICAS SIMPLES E APLICÁVEIS
IMEDIATAMENTE NA VIDA DAS
PESSOAS. NÃO PRECISA PAGAR
MILHARES DE REAIS PARA TER
ACESSO AO SUCESSO... SÓ OUVIR O
"DICAS DE MESTRE"

por Felippe Ruas

O Crescimento da concorrência, a necessidade de aprimoramento, a maior importância do trabalho em
nossas vidas... tudo isso faz com que se atualizar seja uma necessidade. Entretanto, a falta de tempo e
dinheiro faz com que nem sempre seja possível. Pensando nisso o Prof. Flávio Cavalcante criou o PodCast
"Dicas de Mestre", para condensar todo seu aprendizados profissional, acadêmico e pessoal e pequenas
pílulas de sabedoria e conteúdo para sua vida mudar.
Em uma linguagem prática, com indicação de onde as pessoas podem conseguir mais informações e a
melhor forma de aplicar imediatamente esse conhecimento o PodCast "Dica de Mestre" surge para atender
os mercados dos Pequenos Empreendedores, os MEI, os colaboradores de empresas, mas também as
pessoas que pensam em crescer na carreira e ganhar dinheiro.
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O MODELO DE NEGÓCIO

por P.P. Costa

As sucessivas crises que o Brasil tem enfrentado demonstram a
necessidade de investimento em melhoria profissional, seja
criação de um empreendimento, gestão de um negócio, aquisição
de um emprego ou até mesmo manutenção do mesmo.
Assim 82% da população brasileira afirma que gostaria de
desenvolver seu conhecimento, mas informa que não tem tempo
ou dinheiro. Assim nasce esse demanda. Pessoas se melhorarem
enquanto escutam rádio. Assim, por que não ter um dos maiores
nomes do mercado no casting da sua rádio.
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 DICAS DE MESTRE 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.
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.

PROF. FLÁVIO CAVALCANTE
por Fernanda Castro

Administrador com MBA em
Marketing, Gestão com Pessoas,
Logística, Petróleo, Comércio
Exterior, Projetos e Processos.
Mestre em Teatro, Cultura e
Educação. Doutorando em
Business - USA.
Empresário, Consultor, Exdiretor de Multinacional e
Analista de tendências
tecnológicas.
Por 20 anos professor de
Graduaçào, Pós-graduação,
MBA, Pós MBA e Mestrado.
Com mais de 2000 palestras, 24
livros escritos, 800 Workshops
e MasterClass.
Mais de 650Mil pessoas já
estiveram em suas aulas, mais
de 1Milhão de pessoas seguem
seus vídeos. Atualmente com
PodCast e Programas de TV em
emissoras do Brasil como a
Jovem Pan News Vitoria.
Participou de projetos de
pesquisa em vários locais do
mundo e publicou dezenas de
artigos cientíticos.
Como pesquisador criou 25 dos
testes comportamentais mais
utilizado no Brasil. É o criador
do PEP - Planejamento
Estratégico Pessoal e da Matriz
de Maturidade Estratégica.
É poeta, músico, compositor,
artista plástico, matemático e
desenvolvedor web.

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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