
 

 

 



Master em TrendsInnovation: 

“Coolhunting, Pesquisa de Tendências e Gestão da Inovação” 

Inova Business School 

 

Professor: Charles Schweitzer, Luis Rasquilha, Marcelo Veras e Tadeu Brettas 

Duração Total: 72 horas/aula  

Presencial: 48 horas/aula 

Canvas LMS: 24 horas/aula 

 

EM PRIMEIRO LUGAR, O FUTURO 

 

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 com o cenário mundial dos negócios; 

• Inclinação para o empreendedorismo, atuando como laboratório de startups. 

 

A Inova Business School também tem a sua divisão de consultoria. Nesta, vários professores da 

escola também atuam como consultores na Inova Consulting, que desenvolve projetos em 

empresas nas áreas de pesquisa de tendências, planejamento estratégico prospectivo, cultura 

de inovação e projetos de inovação disruptiva e transformação digital.  

 

 

 

                  

http://www.inovaconsulting.com.br/
https://www.inovabs.com.br/paulista


OS FUNDADORES DO GRUPO INOVA 

 

 

Luis Rasquilha 

Como CEO da Inova Consulting e um dos idealizadores deste 

projeto, o executivo Luis Rasquilha, com formação em 

Criatividade, Empreendedorismo, Gestão da Inovação, 

Administração, Marketing e Comunicação, professor de 

renomadas universidades na Europa e América do Sul e com 

experiência profissional em várias empresas da Europa, 

emprestou a este projeto a sua visão de futuro, inovação e as competências que serão 

necessárias para os executivos e empresários do futuro. Autor e Coautor de mais de 15 livros 

nas áreas de marketing, comunicação, tendências e inovação, é uma referência nessas áreas. 

 

 

Marcelo Veras 

Um dos seus fundadores, Prof. Marcelo Veras, acumula mais 

de 30 anos de experiência em empresas de diversos setores, 

nacionalidades e portes. De todo esse tempo, 80% foram 

dedicados a startups. Desde 2006, possui um estudo formal 

sobre planejamento de carreira e desenvolvimento de 

competências, estudo que já foi capa da Você S/A em março 

de 2016 e gerou dois livros — Gestão de Carreira e Competências (2014) e Tempo de 

Compartilhar (2018). É também coautor de três livros em Educação - Métodos de Ensino para 

Nativos Digitais (2010), Inovação em sala de aula (2018) e Educação 4.0 (2019) - além do livro 

de estratégia, SBB – Strategic Building Blocks (1a edição em 2017 e 2a edição em 2019). 

Graduado em Engenharia Química, com Pós-Graduação em Gestão de Produção, MBA Executivo 

em Marketing e em Gestão de Negócios. Pós MBA em Finanças. Conselheiro TrendsInnovation 

Certificado. 

 

 

 

 

 



O CURSO 

 

Objetivos 

Este Master é uma viagem completa pelo mundo TrendsInnovation. Mais do que o DNA da 

Inova, TrendsInnovation é um modelo mental, uma nova forma de enxergar o mundo, as 

empresas e as carreiras.  

Ao final deste curso os participantes terão conhecido as metodologias-base de pesquisa de 

tendências, fontes de pesquisa mais relevantes e informação de suporte. Poderão construir 

mapas e relatório de tendências.  Aplicarão na prática a pesquisa de tendências para a geração 

de insights de negócio e de inovação. Após esta etapa, os participantes iniciarão uma jornada 

ao mundo da inovação. Aprenderão a realizar um diagnóstico empresarial completo do nível de 

abertura à “Cultura de Inovação”, envolvendo os 8 pilares da Inovação:  

 

• Convicção para Inovar; 

• Liderança engajada com Inovação; 

• Equipe engajada com Inovação; 

• O Papel do Comitê de Inovação; 

• Tendências; 

• Processos que habilitam a Inovação; 

• Recursos que habilitam a Inovação; 

• Ambientes que habilitam a Inovação. 

 

Ao final, irão aprender quais são e como desenvolver as competências de um profissional 

inovador e formular um plano de ação para que a sua organização inicie ou acelere a sua jornada. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA DE AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina Professor Data 

Futuro e Tendências Luis Rasquilha 06/03 

Coolhunting e TrendHunting Luis Rasquilha 07/03 

Ideation e Criatividade Empresarial Tadeu Brettas 07/03 

Business Insights - TrandsLator Marcelo Veras 24/04 

Pesquisa de campo - Coolhunting na prática Alunos no campo 25/04 

Ingredientes de uma Cultura de Inovação + briefing do projeto Marcelo Veras 25/04 

Pessoas: Liderança e equipes de alta performance Charles Schweitzer 08/05 

Processos - Framework de inovação Charles Schweitzer 09/05 

Recursos e ambiente Charles Schweitzer 09/05 

As competências do profissional inovador Marcelo Veras 19/06 

Inovação Disruptiva Luis Rasquilha 20/06 

Apresentação dos projetos + debate LR/MV/CS 20/06 



OS PROFESSORES 

 

Charles Schweitzer 

Head de Inovação do Banco Carrefour onde atua desde 2019, 

depois de atuar por 11 anos como Líder de Inovação da Leroy 

Merlin Brasil. Formado em Administração de Empresas, com 

Pós-Graduação pela FGV e MBA pela ESPM, possui mais de 20 

anos de carreira, construídos em empresas como Alcoa, IDC, 

SAP e Embratel. É professor da Inova Business School em São 

Paulo e Campinas, onde ensina sobre Cultura de Inovação, 

Design Thinking e Planejamento Estratégico Bottom-Up. 

Casado, com 3 filhos, as gêmeas Julia e Gabriela e o caçula Guillermo, completou 2 IronMans 

70.3 e 3 Maratonas. Fã inconteste de StarWars, é aficionado por Fórmula 1 desde sua infância e 

fanático torcedor da Ferrari. 

 

Luis Rasquilha 

CEO da Inova Consulting e da Inova Business School; Professor 

da Fia, Fundação Dom Cabral e Hospital Albert Einstein. 

Colunista do MIT Sloan Review Brasil. Board Member do G100 

Brasil e do Criptobanco Capitual. Formação em Disruptive 

Strategy (Harvard Business School), Criatividade e Design 

Thinking (Stanford University), Gestão (Inova Business School, 

ISG e ISCTE), Empreendedorismo e Gestão da Inovação (UCP), 

Marketing (UCP) e Comunicação (INP). 

 

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 seis livros: Métodos de Ensino para Nativos Digitais (2010), Gestão de Carreira e 



Competências (2014),  SBB – Strategic Building Blocks (2017 e 2019), Inovação em sala de aula 

(2018),Tempo de compartilhar (2018) e Educação 4.0 (2019). 

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. Conselheiro 

TrendsInnovation certificado. 

 

Tadeu Brettas 

Graduado em Publicidade e Propaganda pela PUC-Campinas, 

Pós-Graduado em Marketing pela ESPM e Mestre em 

Administração de Empresas pela Unimep. Sócio-Diretor da 

EBDP – Escola Brasileira de Desenvolvimento de Produtos. 

Sócio-Diretor de Planejamento da Tadeu Brettas – 

Comunicação e Capacitação. Consultor Sênior da Inova 

Consulting – empresa especializada em Trends & Innovation, 

com presença Global, pela qual ministra treinamentos em Criatividade e Geração de Ideias para 

clientes como Grupo Renascença (Lisboa), Globosat, Seculus, Sol Panamby, Google, Atento, 

Leroy Merlin, Brasken, Telefônica-Vivo e Grupo Algar, entre outros.  

Mentor da Agência Inova – Unicamp – para empresas incubadas. 

Professor da disciplina “Criatividade & Ideation” no MBA Executivo da Inova Business School, na 

Pós-Graduação em Neuromarketing e no IBFE  - Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. 

Professor convidado da disciplina “Inovação e Geração de Ideias” no MBA em Gestão de 

Negócios da FIA – MBAs Executivos, Cursos In-Company e EAD. 

Professor convidado da Pós-Graduação em Marketing Organizacional da Unicamp – Instituto de 

Economia – Gestão da Marca e Gestão de Marketing. Leciona também a disciplina "Gestão da 

Inovação" nas Pós-Graduações em Gestão de Projetos e Gestão Estratégica da Produção na 

Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. 

Professor das disciplinas “Inovação em Mídias Digitais” e “Planejamento de Marketing Digital na 

Pós-Graduação SENAC. 

Professor da Wyden Unimetrocamp – Planejamento Integrado de Comunicação – Graduação em 

Publicidade e Propaganda. 

Consultor Associado da Ynner Treinamentos, para a área de Criatividade e Inovação, com 

atuação em clientes como Bayer, FMC Agrícola e Grupo Sanofi. 

Co-autor do livro “Marketing Contemporâneo”, publicado pela Editora Saraiva no Brasil e no 

México. 

Trinta anos de experiência na condução de equipes criativas. 



TURMA ÚNICA 2020 – SÃO PAULO 

 

Início das aulas (turma única): 06 de março de 2020 

Duração: 04 meses 

Horário das aulas: Sextas das 19:00 às 22:30 e Sábados das 09:00 às 17:30 (01:30 de almoço) 

Carga horária total: 72 horas/aula 

 

Local das aulas 

Edifício Bela Santos - Alameda Santos nº 2441, 9º andar.  

Jardim Paulista - São Paulo/ SP (Esquina com Rua Bela Cintra) 

Estações de Metrô próximas: Consolação (linha verde) e Paulista (linha amarela) 

 

Investimento 

Taxa de Matrícula: R$ 120,00 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

  
   

 

 

 

 

 

Opções de Pagamento Valores 

     Total      R$ 1.824,00 

     À vista      R$ 1.732,80 

     2 parcelas      R$ 912,00 

     4 parcelas      R$ 456,00 



Desconto para empresas parceiras  

Consulte no site da Inova se a empresa onde você trabalha é parceira da Inova. Se sim, envie um 

email para nosso time solicitando o seu cupom de desconto (antes de realizar sua matrícula 

online).  

 

Faturamento para empresa 

Se a empresa onde trabalha é quem investirá no curso para você, envie um email à nossa equipe 

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

pagamento disponíveis para este caso. 

 

Documentos necessários (anexar ao realizar a inscrição - PNG, JPG ou PDF) 

• 1 foto 3 x 4 digitalizado; 

• Cópia simples do CPF (Frente e verso); 

• Cópia simples do RG (Frente e verso); 

• Cópia simples do comprovante de endereço; 

 

Confirmação da abertura da turma: 10 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
     

  

 

 

 

 

Inova Business School São Paulo 

Edifício Bela Santos  

Alameda Santos nº 2441, 9º andar.  

                       Jardim Paulista - São Paulo/SP  
 

(11) 4561-0731  |  (11) 4561-0738 

sp1paulista@inovabs.com.br         

marcele.blanco@inovabs.com.br 

 

 

A GS1 Brasil acredita no poder transformador da Educação, por isso agora é parceira da Inova Business 

School em São Paulo. Responsável por padrões de identificação na cadeia de suprimentos como o código 

de barras em todo o mundo, a GS1 busca facilitar a maneira como trabalhamos e vivemos, levando para 

a comunidade de negócios soluções inovadoras que geram eficiência, agilidade, capacitação, redução de 

custo e segurança para empresas e pessoas. www.gs1br.org.br 

http://www.inovabs.com.br/paulista
https://www.facebook.com/InovaBusinessSchoolSP1Paulista/
https://www.instagram.com/inovabspaulista
https://www.linkedin.com/school/3770759
https://twitter.com/inovabschool
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511969306083&text=


 


