
  



 

 

 

 

 

 

Master:  

Doing Business: métricas para avaliação do ambiente de negócios dos países 

 

Professor: Anderson Pellegrino 

 

Duração: 12 horas/aula 

  Sessões presenciais: 08 horas/aula 

  Atividades prévias e pós: 04 horas/aula – no Canvas LMS  

  Local: Inova Business School SP1 Paulista 

  Endereço: Alameda Santos, número 2441, andar 9. Edifício Bela Santos, Jardim Paulista São Paulo 

 

Objetivos do curso: 

 

Ao final deste curso, o (a) aluno (a) deve ter desenvolvido as seguintes competências: 

 

- Conhecer, saber utilizar e analisar os indicadores presentes no The Global Competitiveness Report, relatório de 

competitividade global que é anualmente publicado pelo World Economic Forum e apresenta análises e classificação de 

137 países selecionados.  

 

- Conhecer, saber utilizar e analisar os indicadores presentes no Doing Business, relatório sobre a facilidade de se fazer 

negócios em diferentes economias que é anualmente publicado pelo World Bank Group e apresenta análises e 

classificação de 190 países selecionados. 

 

- Compreender o elo de possibilidades entre as informações e análises extraídas dos relatórios The Global Competitiveness 

Report e Doing Business e a geração de insights para estratégias de negócios e ações empresariais em diferentes países. 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGENDA DE AULAS 

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS PROFESSOR DATA 

1 Apresentação, contextualização e análise do The 
Global Competitiveness Report 
 

Anderson Pellegrino 12/fevereiro 
(terça-feira) 
19h às 22h30 

2 Apresentação, contextualização e análise do Doing 
Business 
 

Anderson Pellegrino 19/fevereiro 
(terça-feira) 
19h às 22h30 

 

 

Professor:   

Anderson Pellegrino 

 

Economista e Mestre em História Econômica. Doutorando em Desenvolvimento Econômico 

pelo Instituto de Economia da UNICAMP. Atuou na área de Operações Internacionais da Natura 

Cosméticos, foi professor do SEBRAE-SP e foi Diretor Geral das Faculdades ESAMC. Atualmente 

é Palestrante, Consultor Sênior na Inova Consulting e Professor de Economia dos Cursos de MBA 

da Inova Business School e da FGV Management. É membro do Conselho Editorial da Revista de 

Negócios Internacionais da FGN/UNIMEP.  

 

Principais publicações (livros/capítulos em livros):  

 

• "Mercosul em debate: desafios da integração na América Latina" (EdUERJ, 2001);  

• "Nas sombras do subdesenvolvimento" (Ed. Alínea/FAPESP, 2005);  

• "Manual de Comércio Exterior" (Ed. Alínea, 2006);  

• "Economia Brasileira" (Ed. Alínea/Anhanguera Educacional, 2008);  

• "Inovação e Métodos de ensino para nativos digitais" (Ed. Atlas, 2011);  

• "Economia e Negócios Internacionais" (Ed. Alínea, 2ª. ed., 2013);  

• "Economia: Fundamentos e Práticas Aplicados à Realidade Brasileira" (Ed. Alínea, 2ª. ed., 2013); 

• “Inovação em sala de aula” (Ed. Unità Editora, 2018). 
 

 

 

 

 

Anderson Pellegrino 



 

 

 

 

Investimento e Inscrições 

Inscrições: 

Online, através do link: www.inovabs.com.br/masterdoingbusiness 

 

Investimento:  R$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais) 

Taxa de inscrição: R$ 60,00* 

Valor total: R$ 540,00 (Quinhentos e quarenta reais) 

 

*A taxa de inscrição/matrícula será cobrada quando você realizar sua inscrição no site (pagamento via PagSeguro) ou 

será incluída no seu plano de pagamento. 

 

Formas de pagamento: 

 

1 - Cartão de débito ou dinheiro (no primeiro dia de aula – desconto de 5% no valor do curso) 

 

2 - Cartão de crédito: no primeiro dia de aula você passará todo o valor do curso + taxa de inscrição contratado no seu 

cartão. Parcelamento no cartão de crédito em 3x. (pagamento recorrente indisponível). 

 

3 - PagSeguro - o PagSeguro permite pagamento via boleto ou cartão de crédito com opções de parcelamento em até 12 

vezes, diretamente no site da Inova. (consulte as taxas no site) 

 

Obs: se a empresa onde você trabalha é quem pagará o curso para você, fale diretamente com a Inova e emitiremos a 

nota fiscal, contrato e boleto em nome da sua empresa. 

 

Confirmação da abertura da turma: 7 dias úteis antes da data de início do curso. 

Dúvidas? Entre em contato e agende um bate-papo para conhecer a história, time de professores e todos os cursos que 

a Inova oferece!  

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

Contatos da Inova Business School - SP1 Paulista 

 

Site: www.inovabs.com.br/paulista 

 

Endereço: Alameda Santos nº 2441, 9º andar Edifício Bela Santos. Bairro: Jardim Paulista.  

São Paulo/SP (Esquina com Rua Bela Cintra – estamos a uma quadra da Av. Paulista) 

Estação de metrô mais próxima: Consolação (linha verde) 

Telefones: (11) 9 6930-6083 (Celular e WhatsApp)  |  (11) 4561-0731  |  (11) 4561-0738 

 

E-mails: sp1paulista@inovabs.com.br e marcele.blanco@inovabs.com.br 

Siga a Inova nas redes sociais e fique por dentro dos eventos e novidades! 

 

InovaBusinessSchoolSP1Paulista                                                Inovabspaulista         

   Inova Business School                                                 Inova Business School 

 

 A Inova Business School está em São Paulo com a parceira GS1 Brasil. www.gs1br.org 

 

 

http://www.inovabs.com.br/
mailto:sp1paulista@inovabs.com.br
http://marcele.blanco@inovabs.com.br


 

 

 


