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O Papel da Diversidade e Inclusão nos Conselhos 
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 
 

 
 “Ideias iguais geram resultados iguais. Ideias diferentes geram progresso. E a 
diferença é a base da inovação. Essa diferença obtém-se com diversidade, inclusão 
e equidade de comportamentos, ideias e pessoas.” Luis Rasquilha (CEO da Inova 

Consulting) 
 

"No direcionamento estratégico da gestão, e no próprio conselho, a diversidade 
passa a ser ingrediente importante para uma cultura de inovação"   Marcelo 

Veras (CEO da Inova Business School) 
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Os 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 
 

 

“O comprometimento da alta gestão com a diversidade, promove um ambiente 
de trabalho saudável, garante a motivação e o aumento da produtividade, fatores 
que aumentam a competitividade da empresa no mercado em que atua.”  

Emílio Burlamaqui (Presidente dos Conselheiros TrendsInnovation) 
 

 "Como ter a dimensão do TODO e buscar a plenitude, sem incluir todas as 
PARTES? O bom conselheiro deve ter a capacidade de colocar oportunidade e 

diversidade no mesmo espaço." 
Cesar Andrade (Comitê de Conteúdo)  
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O CURSO 

 

Objetivos 

 

• Visão ampla sobre os principais aspectos de Diversidade e Inclusão (D&I) nas 

organizações, sua relação com o mundo digital, seu impacto direto nos resultados, o 

reconhecimento dos clientes com o propósito da marca, além das diretrizes que hoje 

são pilares estratégicos dos novos negócios, mas também como agentes 

transformadores para a perenidade de empresas tradicionais;  

 

• Capacidade de analisar e definir pilares de D&I para planejamento estratégico das 

empresas em que o Conselheiro pretende atuar. Correlação com os principais 

indicadores de mercado das consultorias globais, OCDE, além dos demais agentes que 

apontam dados para valorização e perenidade das empresas no Brasil; 

 

• NPS e Diversidade: Entender como cada cliente avalia sua experiência, baseada na 

diversidade do ambiente de negócios;  

 

• O papel dos Comitês e Ecossistema: Definição da visão de longo prazo, aplicação em 

etapas, apoio especializado de Comitês e conexão com o ecossistema de D&I. 
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AGENDA DE AULAS  

Turma Digital (ao vivo e online) 

Horário: das 19h às 22h30 

 

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS PROFESSORA DATA 

1 Cartilha sobre Diversidade e Inclusão para Conselhos 
 

Tamaris Perreira 

 

01/09 

2 
Principais Aspectos de D&I como gerador de valor e 

resultado 

 

Tamaris Perreira 

 

15/09 

3 
Quais indicadores são afetados positivamente por um 

Conselho Diverso e Inclusivo (NPS) 

 

Tamaris Perreira 

 

22/09 

4 
Visão ampla sobre D&I como “Soft Skill” dos 

Conselheiros do Futuro 

Discussão Final 

 

Tamaris Perreira 

 

29/09 
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PROFESSORA 

 

Tamaris Parreira 

Profissional com mais de 28 anos no mercado de Tecnologia e 

Inovação, atua hoje como Diretora de Alianças e Parcerias América 

Latina na Medallia Inc. empresa do Vale do Silício que criou uma 

plataforma para programas de Experiência de Clientes, 

Colaboradores e Parceiros de Negócios incluindo NPS (Net 

Promoted Score) e CSAT em clientes como Disney, Apple, Netflix, Bradesco, XP; Embaixadora do 

Capital Feminino;  Conselheira TrendsInnovation Certificada pela Inova Business School, Head do 

Squad de Governança na Associação dos Conselheiros TrendsInnovation desde 2021, Digital 

OnBoard certificada pela HSM, Conselheiro to Innovation (C2i) pela Go.New e Advisory Board 

Program-Women pela Saint Paul com conclusão em 2023. 

Formada em Direito- Unimesp, MBA -Economia e Estratégia pela FGV, com vários cursos na área 

de Tecnologia, Gestão e Inovação, uma “caçadora de tendências” desenvolveu programas para 

expansão de ecossistemas no Brasil, América Latina e Global na HP, Oracle, SAP, Autodesk, Infor, 

Amazon Web Services onde foi premiada pelo projeto de expansão global da VTEX, sempre à frente 

de equipes diversas e inclusivas. 

Mentora de startups, Investidora no Mercado de Capitais desde 2007 -certificada Master pela B3, 

Investidora Anjo pela BossaNova no pool PrimoRico (Thiago Nigro) e Pool Ladies (Carol Pfaifer), 

palestrante em eventos de Tecnologia, Universidades, Moneyweek do BTG e Certificada em 

Liderança Feminina pela professora e autora Sally Helgesen, sendo embaixadora do livro “Como as 

Mulheres Chegam ao Topo” no Brasil. 

Membro da Academia Europeia de Alta Gestão onde é coautora dos livros: Liderança Humanitária, 

Liderança Feminina, ESG - Pilares da Transformação e Felicidade no Trabalho.  

E tem como principal desafio, através da tecnologia, fazer com que as empresas sejam amadas 

pelos seus clientes e colaboradores. 
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• www.linkedin.com/in/tamarisparreira 

• www.instagram.com/tamarisparreira 

• www.capitalfeminino.com 

• www.altagestao.com 

• https://conselheiros.pro/conselho-diretor/ 
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INFORMAÇÕES GERAIS E INSCRIÇÃO 

 

Data de início: 01 de setembro de 2022. 

Dias de aula: 01, 15, 22 e 29 de maio de 2022.  

Horário: 19h às 22h30. 

Carga horária total do curso: 24 horas/aula  

• Aulas: 16 horas/aula (4 encontros); 

• Atividades prévias e posteriores: 8 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: 

https://www.inovabs.com.br/ctdiversidade 

 

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$ 720,00              R$ 480,00 

À vista R$ 648,00              R$ 432,00 

2 parcelas                  R$ 360,00              R$ 240,00 
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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: 23/08/2022 (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 


