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Governança de Alto Impacto: Startups e Scale-ups 
A Inova Business School 

 

A Inova Business School é uma escola de negócios que mantém os olhos voltados para o que 

ainda está por vir. Aqui, a missão é formar profissionais visionários e ousados, orientados para 

serem experts em Futuro, Tendências e Inovação. 

• A primeira escola de negócios do Brasil 100% dedicada a Futuro, Tendências e Inovação; 

• Cursos alinhados às tendências e com o cenário mundial dos negócios; 

A Inova Business School faz parte do Grupo Inova – um amplo ecossistema que foi criado em 

2008 em torno do DNA TrendsInnovation – termo criado por nós para explicitar a nossa crença 

na Inovação com a lente das tendências. O grupo tem a sua divisão de pesquisa de tendências, 

consultoria, educação, além de um clube de relacionamento e network. Desde outubro de 2020 

que assumiu a designação de Inova TrendsInnovation Ecosystem. 

 

                    - Inova Research 

               - Inova Consulting 

               - Inova Business School 

               - Inova Online 

               - Inova Club 

               - Inova Tech 

               www.inovaww.com 

 

 
 “’Estratégia não é apenas negócio e sucesso não são apenas resultados. Se não 
existir governança tudo estará em causa e a longevidade da empresa questionada.” 
Luis Rasquilha (CEO da Inova Consulting) 

 
 
“A governança para empreendedorismo de alto impacto é um diferencial para os 

conselheiros do futuro.” Marcelo Veras (CEO da Inova Business School) 
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A Conselheiros TrendsInnovation 

 

A Conselheiros TrendsInnovation é uma organização sem fins lucrativos formada por 

Conselheiros TrendsInnovation Certificados, alumini do “Programa de Certificação de 

Conselheiros TrendsInnovation”, da Inova Business School. Criada em 2020, tem como 

propósito trabalhar a Educação continuada dos ex-alunos do programa e gerar oportunidades 

de carreira aos associados. 

Entre os associados há conselheiros com experiência em indústria, varejo e serviços, e dos mais 

variados segmentos de mercado, como Tecnologia da Informação, Finanças, Indústria 4.0, 

Transformação Digital, EESG, Auditoria, Governança Corporativa, Segurança da Informação, 

Direito Digital, Capitalismo Consciente, M&A, Comunicação, Gamificação, Bem-estar, Saúde, 

Moda, Beleza, Diversidade & Inclusão, dentre muitas outras. 

 

www.conselheiros.pro 
 

 
“’A governança corporativa é fundamental para empresas que possuem alta 
escalabilidade, mitigando riscos e garantindo sua prosperidade.” Emílio 
Burlamaqui (Presidente dos Conselheiros TrendsInnovation) 

 
 

“Aplicar as práticas da governança é impactante e transformador. Preparar o 

conselheiro para dominar este tema e atuar estrategicamente é fundamental para 
construir o futuro.” Cesar Andrade (Comitê de Conteúdo)  
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O CURSO 

 

Objetivos 

 

• Contextualizar o momento e fatores de pressão pelos quais as organizações estão 

expostas hoje no sentido de implementar a governança corporativa, 

independentemente de tamanho ou setor de atuação.  
 

• Entender os principais elementos que compõem a governança corporativa, seus 

fundamentos, princípios e melhores práticas aplicados às organizações. 
 

• Aplicar um modelo de implementação para startup desde a fase de ideação de um 

negócio até o seu IPO em relação aos pilares: Estratégia e Sociedade; Pessoas e 

Recursos; Tecnologia e Propriedade Intelectual; Processos e Accountability; 
 

• Discutir o papel da auditoria interna, externa, comitês e compreender a importância da 

gestão de riscos na governança e discutir modelos de Poison Pills. 
 

• Compreender e analisar as principais métricas de acompanhamento e de geração de 

valor, partindo dos tradicionais de mercado até os característicos de uma startup & 

scale-up (velha e nova economia). 
 

• Tipos de Investimento, de investidores e suas teses de investimento;  
 

• Conhecer as principais peças desse jogo: Valuation, Pitch Deck, Cap table e Report. 

Estratégia de Exit (saída) e Due Dilligence. 
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AGENDA DE AULAS  

Turma Digital (ao vivo e online) 

Horário: das 19h às 22h30 

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS PROFESSOR DATA 

1 
Governança e Nova Economia: 11 Fatores de Pressão – 

Parte 1 

Carlos Rasini 

 

 

06/06 

2 
Governança e Nova Economia: 11 Fatores de Pressão – 

Parte 2 

Carlos Rasini 

 

09/06 

3        Fundamentos da Governança Corporativa 
Carlos Rasini 

 

13/06 

4 
      Modelos De Implementação Evolutiva da Governança 

Corporativa 

Carlos Rasini 

 

20/06 

5 
       Canvas da Governança Corporativa e Desafios para o 

futuro. 

Carlos Rasini 

 

27/06 
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PROFESSOR 

 

Carlos Alberto Rasini, PhD 

Casado, 2 filhos, empreendedor e Conselheiro TrendsInnovation. 

Expertise de 30 anos atuando em finanças corporativas, 

controladoria e tributos em empresas industriais, comerciais e 

especialmente em serviços; 

27 anos de carreira acadêmica nas cadeiras de Gestão, Economia 

e Finanças em cursos de graduação, pós-graduação e mestrado; 15 anos de carreira executiva 

e em consultoria empresarial; Participação ativa na modelagem de negócios e valuation em 

projetos de venda de ativos; Elaboração de planos de negócio, projetos de investimento de 

capital e viabilidade econômico-financeira para empresas de diversos tamanhos e segmentos 

com aplicação da Teoria de Monte Carlo e Bravo Inova©; Captação de recursos nacionais e 

internacionais via bancos comerciais, de fomento e fundos de investimento; 

Ex- Conselheiro na Banescasa e Cooperativa Habitacional Piratininga e Conselheiro da 

W2Conn, uma empresa de TI com foco em governança de TI e Corporativa;  

Vice-Tesoureiro e membro do Comitê de Conteúdo da Associação de Conselheiros 

TrendsInnovation do Brasil; 

Coautor da metodologia Bravo Inova ©  (ferramenta para elaboração de planos de negócio) e 

do Guia para Programa de Conformidade LGPD. 
 

 



                                           
  

CONSELHEIROS
TrendsInnovation

INFORMAÇÕES GERAIS E INSCRIÇÃO 

 

Data de início: 06 de junho de 2022. 

Dias de aula: 06, 09, 13, 20 e 27 de junho de 2022.  

Horário: 19h às 22h30. 

Carga horária total do curso: 30 horas/aula  

• Aulas: 20 horas/aula (5 encontros); 

• Atividades prévias e posteriores: 10 horas/aula. 

Local das aulas: as aulas serão realizadas de forma digital (ao vivo e online), na plataforma 

Zoom.  

INVESTIMENTO 

 

 

As inscrições devem ser realizadas de forma online, diretamente no site, link: 

www.inovabs.com.br/ctgovernanca 

 

Associados devem entrar em contato com a Conselheiros TrendsInnovation e solicitar o 

cupom de desconto.Com o cupom em mãos, realize sua inscrição online! 

 

Não é associado(a) e quer obter o valor com desconto? Na matrícula de 3 cursos* de 

lifelong learning Conselheiros TrendsInnovation você garante! Fale com nosso time. 

 

*Matrículas realizadas no mesmo CPF em cursos diferentes. 

Opções de Pagamento Valor para não 
associados 

Valor para 
associados 

Preço total R$ 900,00              R$ 600,00 

À vista R$ 810,00              R$ 540,00 

2 parcelas                  R$ 450,00              R$ 300,00 
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FORMAS DE PAGAMENTO 

- Cartão de crédito (pagamento recorrente) diretamente no site; 

Observação: A opção "Pagamento recorrente" debita mensalmente o valor da parcela em sua 

fatura sem comprometer o limite do cartão com o valor total do curso. 

 

 

Desconto para alunos(as) e ex-alunos(as) da Inova Business School 

Se você estuda ou já estudou com a gente, você tem desconto de 15% em qualquer um dos 

planos de pagamento. Envie um email para nosso time solicitando o seu cupom de desconto 

(antes de realizar sua matrícula online pelo site). Desconto não cumulativo com outras 

promoções/campanhas. 

 

Faturamento para empresa 

Se a empresa onde trabalha é quem investirá no curso para você, envie um e-mail à nossa 

equipe e faremos toda a documentação para pessoa jurídica. Consulte conosco as opções de 

pagamento disponíveis para este caso. 

 

Documento necessário (anexar ao realizar a inscrição no site, formatos: PNG, JPG ou 

PDF) 

Tire uma selfie com um dos documentos ao lado do rosto, podendo ser a frente de um dos 

documentos a seguir: CNH, RG, Carteira funcional ou página da foto do Passaporte, onde 

consta a foto e seu nome. 

 

Confirmação de abertura da turma: 27/05/2022 (a comunicação será realizada por 

telefone/e-mail/WhatsApp). 
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Dúvidas?  
Entre em contato e agende um bate-papo para conhecer a história, time de 
professores e todos os cursos que a Inova oferece! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inova Business School – Unidade São Paulo 

 

  
     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Inova Business School – São Paulo 

Avenida Paulista, 1765. 7º andar. 

Conj. 72 CV: 9610 – Bela Vista 

CEP: 01311-930 - São Paulo/SP 

(11) 3075-2872 | (11) 9 6930-6083 

sp1paulista@inovabs.com.br                  

......marcele.blanco@inovabs.com.br 


