
  



 

 

 

 

 

A Inova Business School é uma escola de negócios que nasceu em 2013 com a missão de preparar 
profissionais visionários, com olhos para o futuro, ousados e inovadores. A Inova Business School 
também tem a sua divisão de consultoria. Nesta divisão, vários professores da escola também atuam 
como consultores na Inova Consulting, que desenvolve projetos em empresas nas áreas de pesquisa 
de tendências, cultura de inovação e projetos de inovação disruptiva e transformação digital.  
 

 
www.inovaconsulting.com.br 

 
 

 
www.inovabs.com.br 

 

_______________________________________________________________________ 

Canvas LMS 
 

 
 

Além das aulas presenciais, os alunos terão acesso aos conteúdos do curso através da plataforma LMS 
(Learning Management System) Canvas, o ambiente virtual de aprendizagem da Inova Business 
School. Trata-se do melhor ambiente virtual de aprendizagem do mundo, intuitivo, fácil de usar e 
adotado pelas melhores instituições de ensino, tais como Harvard, Stanford e Yale.  A plataforma 
Canvas é 100% na nuvem e pode ser acessada por meio de computadores (Desktops ou Laptops), 
tablets ou smartphones. Nela você terá conteúdos prévios às aulas, participará de discussões, 
conferências on-line ao vivo, entre outras. Ou seja, com o Canvas você irá se desenvolver ao longo de 
todo o curso, estando ou não em sala de aula. 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

Parceria de sucesso! 

 
A Venture Hub é um hub de aceleração de startups e inovação corporativa. Trabalhamos em rede com 

empreendedores, investidores, centros de tecnologia, corporações e instituições, ajudando-os a lançar, 

desenvolver, escalar e financiar negócios e produtos inovadores, através de uma plataforma de programas 

estruturados, oportunidades de investimento e iniciativas educacionais. 

O time de Corporate Innovation usa sua experiência em aceleração de Startups para ajudar empresas 

emergentes e grandes corporações a pensar, trabalhar e inovar de maneira ágil, viabilizando que equipes de 

inovação levem suas ideias rapidamente do conceito à aplicação. 

 

Conheça mais em: www.venturehub.se 

  



 

 

 

 

 
Master Startup 360º  

em parceria com a Venture HUB 
 

Professores: Luis Rasquilha, Marcelo Veras, José Azarite e Érico Pastana 
Duração total: 36 horas/aula 
Sessões presenciais: 24 horas/aula (em 6 sessões presenciais) 
Canvas LMS: 12 horas/aula (online) 
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 os participantes terão uma visão geral do conceito de startups, como pensar e agir de 
maneira rápida e assertiva no modelo de startups e quais os recursos e ferramentas estão disponíveis no 
ecossistema de empreendedorismo. Passe pela jornada das startups em uma visão 360 graus. O curso será 
dividido em 6 módulos, iniciando por uma visão geral de Inovação, Futuro e Tendências (1), um panorama da 
Nova Economia (2), Visão e Validação de Startups (3), Desenvolvimento de Startups (4), Lançamento e Operação 
de Startups (5) e Aceleração, Crescimento e Funding (6). Os participantes ao final do Master Startup 360º estarão 
prontos para embarcarem em uma jornada empreendedora, seja ela dentro ou fora da corporação. 
 
 
 
Horário das aulas:  
Sexta: 19:00 às 22:30  
Sábado: 08:30 às 17:00 

 

AGENDA DE AULAS 

 

 

 

 
  

AULA TÓPICOS ABORDADOS PROFESSOR DATA 
1 Futuro e Tendências 

 
Luis Rasquilha 12/07/2019 

Sexta-feira 
19h às 22h30 

2 A Nova Economia  
 

José Azarite  
13/07/2019 

Sábado 
8h30 às 17h 

 

 
3 

 
Visão e Validação de Startups 
 

 
Érico Pastana/ Marcelo Veras 

 
4 

 
Desenvolvimento de Startups 
 

 
Érico Pastana 

26/07/2019 
Sexta-feira 

19h às 22h30 
5 Lançamento e Operação de Startups 

 
Érico Pastana  

27/07/2019 
Sábado 

8h30 às 17h 
6 Aceleração, Crescimento e Funding 

 
Érico Pastana 



 

 

 
 
Módulos: 
 
Futuro e Tendências: Anatomia das tendências: Gênese, Evolução e TrendMaps; Fontes de tendências e 
relatórios de tendências; O Global Trend Map do Grupo Inova. TrandsLator e Business Insights – como usar a 
lente das tendências para empreender.  
 
 
A Nova Economia: Uma visão de como a nova economia vem impactando a forma das pessoas pensarem e 
agirem. A velha economia vem sendo atropelada por esse novo mindset. Descubra como esse tema influenciará 
as empresas, as relações humanas e a perspectiva de mercado. 
 
 
Visão e Validação de Startups: Saiba quais são os erros críticos que as startups cometem em fase inicial. Tenha 
uma visão de como é a jornada de uma Startup, quais são os maiores desafios e comece a pensar de forma 
enxuta, no modelo "Lean Startup". Receba insights de como fazer a validação de suas ideias, verificando se elas 
resolvem uma dor latente de mercado. 
 
 
Desenvolvimento de Startups: Conheça os principais desafios em diversas áreas de atuação, desde a parte 
contábil e jurídica até o desenvolvimento de um produto mínimo viável que valide uma hipótese testada. 
Navegue também pela construção do branding e outras etapas críticas de desenvolvimento da sua Startup. 

 
 
Lançamento e Operação de Startups: Ao se evoluir o produto mínimo viável suportado por um modelo de 
negócios repetível e escalável, cria-se um roadmap de produto sempre acompanhado dos processos envolvidos 
na operação de uma startup. Conheça alguns cases reais para complementar a sua formação. 
 
 
Aceleração, Crescimento e Funding: Após o lançamento e início da operação de uma startup, o objetivo é ganhar 
tração de vendas e crescer. Alguns desafios surgirão: formação de cultura e time, tração de canais vendas e 
investimento. Tenha uma visão geral de todos esses assuntos. 
 

Time de Professores:  

 
José Eduardo Azarite 

Bacharel em Química, com Pós-graduação em Química Analítica pela UNICAMP, 
MBA em Marketing pela ESPM e Extensão em Gestão Estratégica para Lideranças 
Empresariais – Foco em Internacionalização de Empresas – Insead – França. 5 anos 
de experiência como  C-Level, com foco em marketing, vendas e desenvolvimento 

de negócios pautados em  inovação em  tecnologia da informação e comunicação e amplo networking no 
ecossistema empreendedor, tendo sido VP Comercial e BizDev do CPqD (até Jan/2018). Presidente da Fundação 
Fórum Campinas Inovadora (até Jun/2018) e atualmente é Co-Founder e  VP de Inovação Corporativa da Venture 
Hub Corp (aceleradora multiestágio de startups e inovação corporativa), VP de Marketing da Fundação Fórum 
Campinas Inovadora e membro do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campinas. 
Professor do EAD-ADM-Unip e do MBA em Economia Criativa da Inova Business School. 



 

 

 

Érico de Souza Pastana 

Co-fundador da Venture Hub, um hub Aceleração de Startups, tecnologias e Inovação 
Corporativa. Sediado em Campinas, o hub promove o uso de metodologias ágeis e 
engajamento entre empreendedores, investidores, centros de tecnologia, e empresas 
de todos os portes para solucionar desafios, criar soluções inovadoras e acelerar novos 
modelos de negócio. Possui mais de 10 anos de experiência liderando projetos de 

Inovação com equipes multifuncionais, sendo responsável por gerenciar e implementar roadmaps de tecnologia, 
fomentar parcerias estratégicas público e privadas e captar recursos financeiros. É mestre, especialista em 
inovação pela USP, e foi professor de MBA lecionando Estratégia Empresarial com foco em Indicadores de 
Desempenho e Balanced Scorecard. Na Venture Hub ganhou experiência com empreendimentos inovadores, da 
criação a execução de estratégias, participando da aceleração de mais de 60 Startups.  

 

Luis Rasquilha 

CEO da Inova Consulting; Membro Conselheiro do G100 Brasil; Professor Convidado da FIA 
(Fundação Instituto de Administração); Professor Convidado da FT IE Business School CLA 
(Financial Times, Instituto de Empresa Corporate Learning Alliance); Professor Convidado 
da FDC (Fundação Dom Cabral); Professor Convidado do Hospital Albert Einstein. 
Managing Director do WIN (Worldwide Innovation Network); Autor e co-autor de 18 livros 
sobre Marketing, Comunicação, Futuro, Tendências e Inovação. Orador TEDx. Mais de 20 
anos de experiência em consultoria nas áreas de comunicação, marketing, estratégia, 

futuro, tendências e inovação com atuação na Europa, EUA, África e América do Sul, tendo trabalhado com 10 
das 50 empresas mais inovadoras do mundo.  

 

 

Marcelo Veras 

Presidente da Inova Business School.  Sócio e membro do conselho da Inova Consulting. 
Conselheiro da SBCE - Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional. Professor de 
Planejamento de carreira na Inova Business School. Mentor do Founder Institute. 
Experiência de 30 anos em empresas tais como: Rede Positivo, Souza Cruz, Claro, TIM, 
ESPM,  ESAMC, Inova Consulting, Atmo Educação e Unità Educacional. Autor e Co-autor 
de cinco livros: Métodos de Ensino para Nativos Digitais (2010), Gestão de Carreira e 

Competências (2014),  SBB – Strategic Building Blocks (2017), Inovação em sala de aula (2018) e Tempo de 
compartilhar (2018). Graduado em Engenharia Química, com Pós-Graduação em Gestão de Produção, MBA 
Executivo em Marketing. MBA Executivo em Gestão de Negócios. Pós MBA em Finanças. 

  



 

 

 

Investimento e Inscrições 

Inscrições: 

Online, através do link: www.inovabs.com.br/masterstartup360-sp 

Investimento:  R$ 996,00 (Novecentos e noventa e seis reais) 

Taxa de inscrição: R$ 80,00* 

Valor total: R$ 1.076,00 (Um mil e setenta e seis 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 Jardim Paulista São Paulo/SP  
(Edifício Bela Santos. Esquina com Rua Bela Cintra – a uma quadra da Av. Paulista)  
Telefones: (11) 9 6930-6083|  (11) 4561-0731  |  (11) 4561-0738 

                      E-mail: sp1paulista@inovabs.com.br  

 

Facebook: InovaBusinessSchoolSP1Paulista                      Instagram: Inovabspaulista                                    

Linkedin: Inova Business School                                           Youtube: Inova Business School 

WhatsApp: (11) 9 6930-6083 

__________________________________________________________________________________________________ 

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



 

 

 


