
 

 

 



 

Master: Jornada do Cliente e Métodos Ágeis 
 

Professor (es): Renato Jannuzzi Cecchettini 
 
Duração Total: 48 horas-aula  
➢ Presencial: 32 horas-aula 
➢ Canvas LMS: 16 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.  

 
 

 
www.inovaconsulting.com.br 

 
 
 

 
www.inovabs.com.br  

 

  

 

 

 

 

 

 

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


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: 
 
Ao final deste curso os participantes terão contextualizado o momento de mudança em que 
estamos vivendo, onde ferramentas de gestão e planejamento não mais dão suporte à 
premência de rápidas decisões, baseadas em clientes em constante mudança. O surgimento de 
novas tecnologias e os acontecimentos à nossa volta já estão exponenciais. É a aceleração da 
aceleração. Portanto, não podemos continuar trabalhando com uma gestão linear, como se 
estivéssemos esperando que o tempo lá fora se curvasse à nossa vontade. Neste curso serão 
apresentados 20 métodos que podem - isolados ou em conjunto - auxiliar o dia a dia de trabalho 
dos participantes. Juntos discutiremos as aplicações, impactos e implantação destes métodos. 
O método Scrum dará ao participante um maior entendimento de uma metodologia para gestão 
eficaz de um projeto, dividindo-o em ciclos de desenvolvimentos curtos e sequenciais. A Jornada 
do Cliente fornece uma ferramenta de compreensão do cotidiano do cliente, dos pontos de 
contato com a marca, assim como ajuda na busca de oportunidades de melhoria da experiência 
durante o ciclo de vida do cliente. Ao final faremos uma sessão de desenvolvimento dos insights 
de Novos Negócios surgidos durante o curso. 
 
Horário das aulas: 19h10 às 22h40, com 10 minutos de intervalo.  
 

AGENDA DE AULAS 
 

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS PROFESSOR DATA 

1 Contextualização  Renato J Cecchettini 27/01/2020 

2 Full Agile Renato J Cecchettini 28/01/2020 

3 Full Agile – Discussões Renato J Cecchettini 29/01/2020 

4 Scrum  Renato J Cecchettini 30/01/2020 

5 Jornada do Cliente Renato J Cecchettini 03/02/2020 

6 Jornada do Cliente – Hands On (com 
scrum) 

Renato J Cecchettini 04/02/2020 

7 Jornada do Cliente – Hands On (com 
scrum) 

Renato J Cecchettini 05/02/2020 

8 Aplicação de Insights de Novos 
Negócios 

Renato J Cecchettini 06/02/2020 

 
 
 
 
 

 



 

 

Professor:  Renato Jannuzzi Cecchettini:  
 

Graduado em Engenharia Civil, possui MBA em Gestão na 
FAAP/Wharton. Consultor da Inova Consulting especializado 
em Métodos Ágeis. É professor das áreas de Marketing, 
Neuromarketing, Estratégia, Operações e E-commerce tanto 
em cursos de graduação como em cursos de pós-graduação 
e MBA. Professor da Unità Faculdade na Disciplina de Gestão 
de Marketing e Vendas. Professor convidado da 
UniMetrocamp Wyden Campinas e Senac Campinas. Atuou 
15 anos na área de saúde suplementar. Possui especialização 
de Geração de Modelo de Negócios (BMGen) e também atua 
em iniciativas Startups e de Inovação. Palestrante no 
TEDxSenacCampinas 2015. É diretor da Targget House, 
empresa de consultoria empresarial, das áreas de Branding, 
Inteligência em Mídia e Planejamento/Ativação de negócios 
no Brasil e Itália. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO 

À vista: R$ 1.056,00  

02 parcelas de: R$ 528,00 

03 parcelas de: R$ 352,00 

Taxa de matrícula: R$ 80,00 

 

DESCONTO ESPECIAL PARA EMPRESAS PARCEIRAS 

(CONSULTE AQUI) se a empresa que você trabalha é parceira da Inova e solicite à 
nossa equipe um cupom de desconto antes de realizar sua matrícula online. 

Caso sua empresa tenha parceria, envie um e-mail para campinas@inovabs.com.br 
com as seguintes informações: 

- Assunto do e-mail "Quero meu cupom de desconto" 

- No corpo do e-mail: Curso desejado e turma 

- No anexo: Um comprovante de vínculo com a organização parceira 

Condição especial para pagamento por meio de cartão de crédito (pagamento 
recorrente): 3% de desconto (adicional) aplicado ao valor total do curso, à vista ou 
parcelado.  

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. 

  

Documentos necessários (anexar ao realizar a matrícula online): 

1 foto 3 x 4 digitalizado (PNG, JPG ou PDF) 

Cópia simples do CPF (Frente e verso): PNG, JPG ou PDF 

Cópia simples do RG (Frente e verso): PNG, JPG ou PDF 

Cópia simples do comprovante de endereço (últimos 3 meses): PNG, JPG ou PDF 

 

 

https://www.inovabs.com.br/campinas/parcerias-locais/parceiros-da-inova-business-school-campinas


ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES E CONFIRMAÇÃO DA ABERTURA DA TURMA: 7 

dias úteis antes da data de início do curso  

 
Contatos da Inova Business School - Campinas 
Site: www.inovabs.com.br/campinas 
Endereço: Av Júlio de Mesquita, 840 - Bairro: Cambuí – Campinas/SP 
Telefone: (19) 9 9301-0494 (Celular e WhatsApp)  |  (19) 3234-0753 
E-mail: inova.campinas@inovabs.com.br  
 

InovaBusinessSchoolCampinas   Inovabscampinas                                         
    
     

    Inova Business School      Inova Business Sch

http://www.inovabs.com.br/
mailto:inova.campinas@inovabs.com.br




 


