
 
 
Olá, tudo bem?  
 
No meu caminho para dar o próximo passo na minha carreira e estar cada vez mais 
centrado nos nossos usuários, estou interessado em realizar o curso de Product Discovery 
da PM3 - que já são a referência na educação em Product Management no Brasil. 
 
A etapa de Discovery em produtos é essencial para desenvolver produtos de sucesso e 
evitar o problema de lançar soluções que nossos clientes não precisam ou não vêem valor. 
Desta forma, podemos economizar valiosíssimos recursos de tempo e financeiro para 
desenvolver soluções que realmente vão gerar impacto na vida dos nossos clientes. 
 
Aprenderei a conectar as necessidades de nossos clientes às necessidades do negócio, 
melhorando nosso produto para ter maior impacto e levar valor real aos usuários. Valor 
percebido pelos usuários gera reconhecimento, confiança, clientes e receita. 
 
Para isso ser possível, venho solicitar à empresa o subsídio do valor do curso, por 
meio de reembolso. 
 
Quero ser um membro ainda mais atualizado para nosso time. Pois, a minha intenção em 
fazer esse curso é a de validar e expandir meus conhecimentos em Discovery de produtos, 
me certificando que aplicaremos aqui as técnicas mais atualizadas em Discovery, usadas 
pelas grandes empresas de tecnologia do país. 
 
Sendo 100% online, posso fazer este curso na hora que eu quiser (ou seja, não altera em 
nada meu horário de trabalho). Além disso, verei cases reais brasileiros com professores 
renomados, trazendo tudo para a nossa realidade. 
 
A Cursos PM3 tem recebido muita atenção na comunidade de produto no país, por ter 
reunido neste curso 14 instrutores que estão desenvolvendo grandes cases em empresas 
como Nubank, OLX, Booking.com, Picpay, Revelo, Kenoby, Magnetis, Easynvest, entre 
outras. 
 
Mais detalhes sobre o curso aqui: https://bit.ly/ementa-curso-discovery 
 
O que está incluso no curso? 
  

● Mais de 30 horas de material gravado com instrutores altamente qualificados;  
● Resumo de cada módulo.;  
● Material complementar (conteúdo extra cuidadosamente selecionados, artigos e 

vídeos) para cada módulo;  
● Exercícios em todos os módulos; 
● Apresentações utilizadas pelos instrutores 
● Acesso ao curso por 6 ou 12 meses 

https://bit.ly/ementa-curso-discovery
https://bit.ly/ementa-curso-discovery


● Certificado de conclusão;  
● Acesso vitalício à comunidade de alunos para fazer networking e tirar dúvidas 

com alunos e instrutores (aqui seria legal também para termos acesso a outros 
profissionais da área e assim conseguirmos recrutar novas pessoas); 

 
O que aprenderei com o conteúdo:  
 
● Fundamentos do Product Discovery 
 

Nesse módulo vou aprender o que é Product Discovery no dia a dia, conhecendo os 
papéis e responsabilidades de cada um neste processo, assim como também 
conhecer como fazer uso de dados qualitativos e quantitativos para descobrir as 
melhores oportunidades tanto para o negócio quanto nosso produto. Além disso, 
aprenderei como aplicar Continuous Discovery na prática e novas metodologias 
ágeis para gerar aprendizado mais rápido. 

 
● Melhores práticas de User Research 
 

Aqui, verei as técnicas corretas de pesquisa com o usuário, para evitar riscos de 
enviesar o resultado, trazendo consequências graves ao nosso plano de ação. 
Nesse módulo conhecerei as melhores técnicas de pesquisa na prática, 
Jobs-to-be-done, pesquisas qualitativas e quantitativas, erros mais comuns e como 
evitá-los. 

 
● Conhecendo seus usuários 
 

Nestas aulas aprenderei a economizar tempo no processo de seleção de usuários, 
realmente entender como eles usam o nosso produto. A partir disso, verei como 
gerar oportunidades que façam sentido para nosso produto, enquanto construímos 
um entendimento amplo do nosso público alvo. Também verei como criar um 
storytelling para as descobertas, um case real da Tapps Games, e como criar 
produtos do zero em startups ou em empresas grandes. 

 
● Co-criando soluções focadas no usuário 

 
Após um ótimo entendimento do nosso usuário, pesquisas e descobertas das 
oportunidades, este módulo será focado em descobrir a melhor solução de forma 
lean (enxuta). Aprenderei metodologias para desenho de problema, ideação de 
soluções, validar soluções de forma lean, como fazer testes de usabilidade efetivos 
e discovery para produtos internos. 

 
● Gerando resultados 
 

No último módulo, focado em gerar valor para a empresa, entenderei como entregar 
resultados alinhando a estratégia da empresa às necessidades dos nossos usuários. 
Verei os próximos passos além do Discovery, uso de OKRs nestas etapas, aplicação 



de Feedback Loops para gerenciar aprendizados e resultados; e como mitigar 
riscos. 
 

Qual é o investimento? Para o acesso de 6 meses, o curso tem o valor de R$1.999. Para 
o acesso de 12 meses, tem o valor de R$2.499. Podemos também comprar mais de 2 
licenças de uma vez (desta forma, conseguimos descontos mais atraentes). O curso pode 
ser pago tanto através de depósito bancário como cartão de crédito. Ver aqui. 
 
Se nos interessarmos no desconto em 2 ou mais licenças, devemos contactar via email 
contato@cursospm3.com.br 
 
O curso é confiável? Sim! O curso já é referência na área de produto, sendo pedido 
especificamente como pré-requisito desejável em várias vagas na área. Eles lançaram uma 
curadoria de depoimentos, com links diretos para os posts das pessoas que finalizaram o 
curso e compartilharam a conquista (diferente de apenas depoimentos soltos em uma 
página). 
 
Quem mais tem feito este curso? Uma vasta quantidade de profissionais no mercado tem 
validado o curso e postado seus certificados no Linkedin. Estas pessoas são de empresas 
como Luizalabs, Maxmilhas, Claro, Gympass, Quinto Andar, iFood, Nubank, Creditas e 
entre outras. Dá pra dizer que estas empresas levam o desenvolvimento de produto a sério 
e tem se destacado no mercado, sendo algumas delas recentes unicórnios brasileiros. 
 
Conclusão: Com o conhecimento do curso e troca com a comunidade, eu não tenho 
dúvidas que poderei mover nosso time e produto para um outro nível, conseguindo aplicar 
no dia a dia o que eu for aprendendo nas aulas.  
 
Por isso, eu gostaria de fazer este curso com o auxílio da empresa e ajudar a desenvolver 
cada vez mais produtos que façam a diferença na vida dos nossos clientes. 
 
Muito obrigado e fico no aguardo, 
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