
 

 

 



Master em Transformação Digital 

Teoria e Prática. Presente e Futuro – Ao vivo e Online 

Inova Business School 

 

Professores: Luis Rasquilha e Norberto Tomasini 

Duração total: 24 horas/aula  

Sessões ao vivo e online com os professores: 16 horas/aula 

Exercícios, atividades prévias e conteúdos extras: 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 

Ao final deste curso, os participantes entenderão e saberão como iniciar uma Jornada de 

Transformação Digital em suas empresas considerando os contextos de mudança atuais 

resultantes da 4ª Revolução Industrial. Terão acesso a ferramentas e exemplos de como aplicar 

no dia a dia a transformação digital. 

 

AGENDA DE AULAS 

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 Transformação Digital – a 1ª onda 

1. A 4ª Revolução Industrial e a Era Conectada – Introdução; 

2. Transformação Digital – Conceitos e História;  

3. Business & Digital Pulse – A Mudança do Modelo de Gestão; 

4. Business Agility – O Caminho da Digitalização; 

5. Framework de Transformação Digital – Passo a Passo para a Jornada; 

07/08/20 

(sexta-feira, 

das 14h às 

22h) 

2 Transformação Digital – a 2ª onda 

1. Negócios Digitais – Content Mkt; Marketplace; Syndication; Gaming; 

FreeMium; Signature. 

2. Gestão de Plataformas – Eixo de Mudança Estratégico; 

3. As Estratégias de Plataforma: siga o coelho; a estratégia de Piggyback; a 

estratégia de plantar (seeding); a estratégia Marquee; a estratégia 

unilateral; a estratégia de evangelização do produtor; a estratégia do Big 

Bang; a estratégia do micromercado. 

4. Os Pilares Tecnológicos da Transformação Digital; Big Data; IoT; 

CiberSegurança; Cloud; RPA/Automação; EaaS; IA; Impressão 3D; 

Machine Learning; 

5. A Transformação Digital nos negócios de: Educação, Varejo, Banco e 

Seguros, Programas de Fidelidade, Supply Chain, Saúde, Governo, 

Entretenimento,  

6. Futuro – 2030 & Beyond – A Era da Singularidade. Trend Map 2030-2100. 

 

 

 

 

 

08/08/20 

(sábado, das 

9h às 17h30) 

 

 



OS PROFESSORES 

 

Luis Rasquilha 

Formação Académica: Harvard Business School (USA) – 

Disrutive Strategy & Innovation Executive Program; Stanford 

University (USA) – Crash Course on Creativity & Design 

Thinking Action Lab; Emeritus | MIT Executive Education 

(USA) – Digital Transformation Program; London Business 

School (UK) – Managing the Companies of the Future; BCG | 

University of Virginia, Darden School of Business (USA) –  

Digital Transformation 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; 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.  

Atuação Profissional e Académica – Presidente & CEO da INOVA CONSULTING; CEO da INOVA 

Business School; 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 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; Professor Convidado do IPAM; Professor 

Convidado do ISVOUGA; Managing Director do WIN (Worldwide Innovation Network); Autor e 

co-autor 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.  

Anteriormente – HEAD do Future Advisory Board da Região Metropolitana de Campinas; CEO da 

AYR Consulting Worldwide; CMO da IBT, The Realtime Web Corp.; Diretor Geral do Grupo ETIC; 

Diretor Geral da LPR; Diretor de Marketing da Multipublicações (Revistas Marketeer e Executive 

Digest); Diretor Executivo da WOP (Washington Olivetto Portugal); Diretor de Contas e New 

Business da Ogilvy; Diretor de Contas da Dentsu/Caetsu; Diretor de Serviço a Clientes da Publicis.  



Passou por 9 países como Consultor e mais de 20 Universidades e Business Schools como 

professor convidado em programas de graduação, pós-graduação, mba, pós-mba, mestrado e 

programas executivos. 

https://www.linkedin.com/in/lrasquilha/  

 

Um dos 50 profissionais que todo mundo deve seguir, segundo a Gama Academy  

http://www.inovaconsulting.com.br/wp-content/uploads/2018/05/ebook-50legends-

revisado.pdf 

 

 

 

Norberto Tomasini 

Mais de 28 anos de experiência nas Operações e projetos de 

Business Transformation, com utilização de Tecnologias 

Digitais em empresas líderes do mercado. Com foco 

transformação que impactando significativamente os 

negócios com tecnologias (Social, Mobile, Analytics & Cloud). 

• Grande experiência em liderança em inovação e 

transformação de negócios focado em mobilidade, analitics, 

comércio eletrônico e experiência do usuário (UX) e design thinking para soluções digitais e 

integração de sistemas. 

• Exposição significativa ao Conselho de Administração, Principais Acionistas executivos de nível 

C em clientes selecionados, proporcionando relacionamento entre os principais níveis de 

decisão em Utilities, Retail & Empresas de Consumo. 

• Suporte ao startup de operações na América Latina, Europa. Experiência nos processos de 

fusão e aquisição. 

• Desenvolvimento e gerenciamento de equipes matriciais distribuídas geograficamente, 

elaboração de projetos, aplicações e suporte para os setores de negócios mais variados. 

• Gestão de grandes projetos de transformação corporativa, como Planejamento de TI, design 

de modelo de processo, implantação de ERP (SAP e ORACLE), no Brasil e no exterior. 

• Atividade internacional (Europa, EUA e América Latina), sendo responsável pela criação de 

planos estratégicos de negócio. 

 

 

https://www.linkedin.com/in/lrasquilha/
http://www.inovaconsulting.com.br/wp-content/uploads/2018/05/ebook-50legends-revisado.pdf
http://www.inovaconsulting.com.br/wp-content/uploads/2018/05/ebook-50legends-revisado.pdf


TURMA ÚNICA 2020 

  

Dias de aula: 07 e 08 de agosto de 2020 (sexta e sábado)  

Horário das aulas: sexta-feira, das 14h às 22h e sábado das 9h às 17h30. 

 

Carga horária total: 24 horas/aula  

• 16 horas/aula de sessões ao vivo e online com o professor  

• 8 horas/aula para exercícios e conteúdos extras 

  

 

Sobre as aulas 

 

Todos os encontros acontecerão de forma ao vivo e online, 

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, Yale, entre outras.  A plataforma Canvas é 100% na 

nuvem e pode ser acessada por meio de computadores (Desktops ou Laptops), tablets ou 

smartphones.  

 

Investimento 

* Taxa de matrícula: R$ 80,00 

Valor do curso: R$ 880,00 

 

 

 

 

 

* Em todas as opções de pagamento (à vista, em 2x ou 3x) será cobrado também a taxa de matrícula no 
valor de R$ 80,00. A taxa será cobrada na primeira parcela e não poderá ser parcelada. 
 
 

Opções de pagamento Valores 

     Valor do curso      R$ 880,00 

     À vista (desconto de 5%)      R$ 836,00 

     2 parcelas (sem juros)      R$ 440,00 

     3 parcelas (sem juros)      R$ 293,33 



Forma 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. 
 

  

  

Desconto para alunos(as) e ex-alunos(as) da Inova Business School 

Se você já estuda ou já estudou com a gente, você tem desconto de 15% em qualquer um dos 

planos de pagamento. Envie um email para nosso time solicitando o seu cupom de desconto 

(antes de realizar sua matrícula online). 

 

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 no site - 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 – Unidade Campinas/SP 

  
     

  
 

 
 

Inova Business School Campinas 

Av. Júlio de Mesquita, 840 

Cambuí - Campinas/SP 
 

(19) 3234-0753 | (19) 9 9301-0494 

marketing.campinas@inovabs.com.br         

inova.campinas@inovabs.com.br 

 

_____________________ 

 

 

Inova Business School – Unidade São Paulo 

 

  
     

  

 

 

 

 

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 | (11) 9 6930-6083 

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.gs1br.org.br/
https://www.facebook.com/InovaBusinessSchoolCampinas/
https://www.instagram.com/inovabscampinas/
https://www.linkedin.com/school/3770759
https://twitter.com/inovabschool
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519993010494&text=
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=


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


