Seminário Empreendedorismo Motivacional
Público-alvo: Administradores de empresa; engenheiros; empreendedores; alunos
de marketing; alunos de hotelaria; alunos de TI, empresários, comerciantes e demais
interessados em tendências de mercado, tecnologia e E-Commerce.
Conteúdo Programático:
 Apresentação do E-Commerce no Brasil, fazendo uma análise de Swot, demostrando
seus riscos e possibilidades;
 Variáveis controláveis e incontroláveis para o gestor do e-commerce no Brasil;
 Logística para E-Commerce, riscos e vantagens;
 Legislação para E-Commerce;
 Marketing para E-Commerce;
 Linhas de crédito no Brasil
 Investidor Angel
 Gestão de micro e pequenos negócios
 Teoria x prática no mundo dos negócios
 Parcerias comerciais
 Apresentação do histórico do Grupo Fly AII/MS Holding, Frankia Virtual (primeira empresa notória de inclusão Digital no Brasil) e de seu fundador Cláudio Marcellini (Dr.Net
em programas da Rede Record);
 Inclusão digital e os seus impactos econômicos e educacionais.

Carga horária: 4 horas

Prof. Adm. Claudio Marcellini iniciou sua carreira nos negócios
de maneira informal, ainda na sala de aula, vendendo brinquedos e bugigangas para os colegas do primário. Saiu de casa aos
17 anos e logo abriu sua primeira empresa em São Paulo. E aí
não parou mais. Seguiram-se a Fastway, E-Consulter, Fast
Cash, Esta.Park estacionamentos, ColetivaBox, Vendeateamae
Comparador, SeamaxAvioes e outras. www.mholding.com.br
Marcellini fundou ainda a Frankia Virtual, primeira empresa especializada em inclusão digital do País, com registro de marca e patente junto ao
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Inpi.gov.br, e após serviços ofertados para órgãos públicos, privados e pessoas físicas, tornou-a uma das líderes do mercado nacional, hoje com atividades presentes
em 12 países. www.frankiavirtual.com
Paulistano, formou-se em Administração de Empresas e Administração Hoteleira na
FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado).
Fundou o Grupo Fly All, que em 2010 para a ser controlado pela M holdind S/A.
Marcellini concluiu, mais de 35 cursos no Brasil e no Exterior, entre os quais de ECommerce, Logísitica para E-commerce, Comércio Exterior, Gestão de micro e pequenos negócios , Economia, Análise de Investimentos, Investimento em Ações etc.
Escreveu o livro "Frankia Virtual - Multiplicando Possibilidades", lançado no Brasil em
2008 e no Exterior em 2009. No momento, finaliza o livro sobre Empreendedorismo,
intitulado, “Apreender e Empreender com a Vida e com a Internet”.
https://www.youtube.com/watch?v=p86l128v2nI
https://www.youtube.com/watch?v=5M39wztYERc
https://www.youtube.com/results?search_query=claudio+marcellini+empreender
Professor voluntário, desde 2004, Marcellini desenvolve e financia do próprio
bolso trabalhos educacionais e documentários sobre Empreendedorismo.
Atualmente, 47 entidades de ensino do Brasil, já foram beneficiadas.
http://www.frankiavirtual.com/novo2014/palestras.asp
http://www.frankiavirtual.com/novo2014/acoessociais.asp
http://www.frankiavirtual.com/novo2014/socialinterno.asp
http://www.frankiavirtual.com/novo2014/feirassebrae.asp
http://www.frankiavirtual.com/novo2014/campanhas.asp
http://www.frankiavirtual.com/novo2014/pericia.asp
https://www.youtube.com/watch?v=t3aauPTQlYc
Ao longo dos últimos 15 anos, foram realizadas através da FrankiaVirtual.com,
mais de 1200 ações sociais, distribuídas em 89 municípios.
Pela rede mundial de computadores, podemos observar, mais de 5000 vídeos a respeito do prof.Cláudio Marce lini
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https://www.youtube.com/results?search_query=claudio+marcellini
https://www.youtube.com/results?search_query=claudio+marcellini+frankia+virtual

Novos Negócios: Em 2011, o prof.Cláudio Marcellini iniciou outra empreitada.
Depois do sucesso no mundo da Tecnolgia, Marcellini foi procurado por micro e pequenos empresários, que muitas vezes em dificuldade, buscavam ajuda financeira e
orientação.
Em 2011, começou a comprar e investir em empresas falidas ou em dificuldade.
Ingresso no mercado de plástico, comércio varejista, e até na Indústria Aeronáutica,
possibilitando o ingresso desta última em mais de 20 países.
Como sócio oculto, e ou como novo assuntor dos débitos dessas empresas, possibilitou a retomada de crescimento de algumas.

https://www.youtube.com/watch?v=1b-AQEovQ3Q
https://www.youtube.com/watch?v=jUfe587l8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=JV8kIoILqFo
https://www.youtube.com/watch?v=f_rW3MXg_sM
https://www.youtube.com/watch?v=uTHAEStm9MU

Instituto Ressoar
O grupo empresarial fundado por Marcellini está presente em 24 Estados
brasileiros. Envolve mais de 2000 colaboradores diretos e indiretos, promove ações sociais e é um dos co-patrocinadores do Instituto Ressoar.
O empresário e a Frankia Virtual já foram destaques nos principais meios
de comunicação do País, com reportagens nos jornais Valor Econômico, O
Globo e A Tribuna (Santos - SP); revistas Go Where Business e Pequenas
Empresas Grandes Negócios; e programas de TV como Record News, TV Record, Rede VTV e Santa Cecília TV (Santos-SP), além do quadro "Dr. NET", no Programa "Balanço Geral", da TV Record / Santos.
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