
 

 

 



Master em Gestão de Cenários & Inovação Estratégica 

Inova Business School 

 

Professor: Luis Rasquilha 

Duração Total: 24 horas/aula  

Presencial: 16 horas/aula 

Canvas LMS: 8 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 

Em plena 4ª Revolução Industrial, dominada pelo mundo conectado, as empresas e os 

profissionais enfrentam transformações radicais permanentes, resultantes da democratização 

do acesso à informação e da mudança do comportamento humano. Este programa de imersão 

apresenta e debate os principais cenários de mudança dos mercados e seus impactos nas 

organizações, com o objetivo de estabelecer as bases de planeamento estratégico para o futuro. 

   

Horário das aulas 

Sexta das 14:00 às 22:00; Sábado das 09:00 às 17:30. 

 

AGENDA DE AULAS 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 Gestão de Cenários Prospectiva e Foresight 

. Futuro e Cenários 

. Metodologias de Prospectiva 

. Ferramentas de Foresight 

. Matriz de Cenários – aplicação prática 

20/03/20 

 Mapeamento de Tendências CoolHunting & TrendTracking 

. CoolHunting – conceito e metodologia de pesquisa 

. Mapa de Tendências Whats Next 2020.2030 

. TrendsLator & Business Insights – aplicação prática 

 

2 Planejamento Estratégico Prospectivo 

. A metodologia Inova SBB Strategic Building Blocks 

. Carta Visão 

. Apostas Estratégicas e Planos de Ação – aplicação prática 

20/03/20 

3 Cultura, Gestão e Framework de Inovação 

. Tipos e Perfis de Inovação 

. Pilares de uma Cultura de Inovação 

. Framework de Inovação – aplicação prática 

21/03/20 

4 Transformação Digital 

. Modelo de Transformação Digital 

. Job to be done, personas, touch points, processos e tecnologias 

. Passo a passo para a transformação digital - aplicação prática 

21/03/20 



O PROFESSOR 

 

Luis Rasquilha 

Presidente & CEO da Inova Consulting; Membro 

Conselheiro do G100 Brasil; Advisory Board Member do 

Capitual; Colunista do MIT Sloan Management Brasil; 

Professor Convidado da FIA (Fundação Instituto de 

Administração); Professor Convidado da FDC (Fundação 

Dom Cabral); Professor Convidado do Hospital Albert 

Einstein; Managing Director do WIN (Worldwide 

Innovation Network); Autor e coautor de 20 livros sobre 

Marketing, Comunicação, Futuro, Tendências e Inovação. Orador TEDx. 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. 

Formação Acadêmica: Harvard Business School (USA) – Disruptive Strategy & Innovation 

Executive Program; Burrus Research (USA) – The Antecipatory Leader System; Copenhagen 

Business School (Denmark) – Advance Program in Strategic Management; Inova Business School 

– Programa de Conselheiro Trendsinnovation; Inova Business School – Pós-MBA; Stanford 

University (USA) – Crash Course on Creativity & Design Thinking Action Lab; Universidade 

Católica Portuguesa – Programa Avançado | Master em Empreendedorismo e Gestão da 

Inovação (PAEGI); Instituto Superior de Gestão – Pós-graduação em Gestão de Empresas; 

INDEG/ISCTE – MBA; Universidade Católica Portuguesa – Pós-graduação em Marketing – 

Especialização em Marketing de Serviços; Instituto Superior de Novas Profissões – Graduação 

em Relações Públicas e Publicidade. 

 



TURMA ÚNICA 2020 – SÃO PAULO 

 

Dias de aula (turma única): 20 e 21 de março de 2020 

Duração: 2 dias 

Horário das aulas: Sexta das 14:00 às 22:00; Sábado das 09:00 às 17:30. 

Carga horária total: 24 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$ 608,00 

     À vista      R$ 577,60 

     2 parcelas      R$ 304,00 



 

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=


 


