
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Master em Metaverso  
EM PRIMEIRO LUGAR, O FUTURO E A INOVAÇÃO 

 

 

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 às tendências e com o cenário mundial dos negócios; 

 

A Inova Business School faz parte do Grupo Inova – um amplo ecossistema que foi criado em 

2008 em torno do DNA TrendsInnovation – termo criado por nós para explicitar a nossa crença 

na Inovação com a lente das tendências. O grupo tem a sua divisão de pesquisa de tendências, 

consultoria, educação, além de um clube de relacionamento e network. 

 

 
 

 

www.inovaww.com 



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 20 livros nas áreas de marketing, comunicação, tendências e inovação, é 

uma referência nessas áreas. 

 

 

Marcelo Veras 

Presidente do Grupo Unità Educacional.  Sócio e membro do 

conselho do Grupo Inova. Sócio e membro do conselho da 

Comunidade “Educadores Inovadores”. Conselheiro Emérito 

da Associação de Conselheiros TrendsInnovation do Brasil. 

Membro do Conselho Consultivo do Capitalismo Consciente 

(Regional Campinas-SP). Professor de Planejamento de 

Carreira e Estratégia na Inova Business School. Mentor do Founder Institute Campinas e do GO 

LAB AMCHAM Brasil. Experiência de mais de 35 anos em empresas tais como: Rede Positivo, 

Souza Cruz, Claro, TIM, ESPM, ESAMC, Atmo Educação, Unità Educacional e Grupo Inova. Autor 

e Coautor de 8 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), Educação 4.0 (2019) e Método 3 - o protagonismo da 

Educação (2021). Graduado em Engenharia Química (Universidade Federal de Uberlândia), com 

Pós-Graduação em Gestão de Produção (Universidade Federal de Santa Maria), MBA Executivo 

em Marketing (ESPM). MBA Executivo em Gestão de Negócios (ESAMC). Pós MBA em Finanças 

(Inova Business School). Conselheiro TrendsInnovation certificado (Inova Business School). 

Master em Negócios de Plataforma (MIT). Certificação em Ambidestria Corporativa (Inova 

Business School). 



O CURSO 

 

Por que o metaverso se tornou uma palavra da moda? Esse hype é plausível ou completamente 

exagerado?  

Para responder essas questões, entre outras, é importante entender que tecnologias 

emergentes são avanços contemporâneos e inovações em diversos campos da tecnologia. São 

aquelas que têm o potencial para criar ou transformar o ambiente de negócios nos próximos 

anos e que poderão alcançar grande influência econômica, mas que ainda não se consolidaram. 

Inovar no mundo dos negócios vem, dia a dia, colocando-se como um requisito imprescindível 

para as corporações – seja em seus produtos, processos ou até modelos de negócio. Revoluções 

sempre trazem inovações e sempre temos novas técnicas disponíveis com o passar do tempo, 

mas o aspecto mais interessante que temos atualmente é a velocidade com que essas novidades 

são trazidas ao público.  

À medida que nossos hábitos evoluem, estamos superando os limites da internet como ela foi 

criada – precipitando uma nova era de plataformas digitais. Estamos replicando nossas rotinas, 

interesses e obsessões em mundos digitais: desde escolher roupas para nossos avatares usar e 

carros para eles dirigirem até promover relacionamentos virtuais e intimidade; desde lotear 

terrenos digitais e construir casas virtuais até encontrar amigos no shopping virtual; e de sediar 

reuniões holográficas para buscar o fascínio de uma sociedade mais justa e inclusiva. 

Esse é o metaverso, uma camada digital adicional do nosso cotidiano. É geralmente entendido 

como um mundo virtual compartilhado altamente imersivo, onde as pessoas se reúnem para 

jogar, socializar, estudar e trabalhar. 

Também está ligado ao desenvolvimento da Web 3.0, que alguns acreditam ser o próximo 

capítulo da existência da internet – construído em blockchains que, teoricamente, 

democratizarão o acesso e o poder e enfraquecerão o controle das maiores empresas de 

tecnologia. 

De repente, o metaverso se tornou a maior palavra da moda em tecnologia e todo investidor 

quer uma fatia disso. 

Neste curso abordamos as principais questões, oportunidades e desafios ligados ao metaverso. 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

Este master tem por objetivo apresentar fundamentos, conceitos e aplicações nos diferentes 

layers do metaverso. 

 

Competências desenvolvidas  

Ao final deste Master os participantes entenderão os prós e os contras que abarcam o 

conceito de metaverso, bem como as possibilidades para construir negócios em torno do 

fornecimento de bens e serviços para este ambiente. 

 

Metodologia 

O Master privilegiará a metodologia ativa de estudo, promovendo insights, estudos fora das 

aulas regulares, bem como trabalhos de grupo, networking e contatos entre os participantes. 

 

AGENDA DE AULAS 

 TÓPICOS ABORDADOS PROFESSOR DATA 

1 
Metaverso: Fundamentos, Ecossistema e 
Aplicações 

Eliane El Badouy 12/07/22 

2 Web 3.0, Infraestrutura e gêmeos digitais Márcio Lário 14/07/22 

3 
Token Economy – NFT’s, Blockchain & 
Criptoativos 

Márcio Lário 19/07/22 

4 Tecnologias Imersivas – AR / VR / MR / Games Eliane El Badouy 21/07/22 

5 Marketing & Publicidade no Metaverso Eliane El Badouy 26/07/22 

6 Educação & Entretenimento no Metaverso Eliane El Badouy 28/07/22 

7 Metaverso: Trabalho & Novas profissões Eliane El Badouy 02/08/22 

8 
Metaverso: Monetização, Narrativas e 
desenvolvimento de ambiente de negócios 

Márcio Lário 04/08/22 

9 
Metaverso: Aspectos regulatórios e de 
Governança 

Márcio Lário 09/08/22 

10 Insights e debate final 
Márcio Lário e Eliane 

El Badouy 
18/08/22 



DETALHAMENTO DAS AULAS 

 

Metaverso: Fundamentos, Ecossistema e Aplicações 

Conteúdo introdutório trazendo a origem, principais fundamentos e características 

antropológicas e tecnológicas que impulsionam o metaverso. Constituição do ecossistema do 

metaverso. (basicamente o que trouxe na minha palestra) 

 

Web 3.0, Infraestrutura e gêmeos digitais  

Web 3.0 representa a próxima fase da evolução da web/internet e potencialmente pode ser 

muito inovadora ao representar uma mudança significativa quanto a versão atual (Web 2.0). A 

versão 3.0 é construída sobre os conceitos centrais de descentralização, abertura e maior 

atuação do usuário. Principais riscos e desafios da Web 3.0. Gêmeos digitais como uma das 

tendências mais importantes da área de TI tanto para o presente quanto para os próximos anos. 

 
Token Economy – NFT’s, Blockchain & Criptoativos 

Neste módulo trataremos de um subconjunto da economia que estuda e discute os possíveis 

efeitos e dinâmicas de uma futura “economia de ativos digitais”, como criptoativos e NFTs, 

tokens digitais “não-fungíveis” (do inglês Non-Fungible) ou seja, não substituível e único. 

Tecnologia Blockchain como força motriz da Internet de última geração. Tecnologia de protocolo 

da confiança, segurança, certificação e validação de transações ou conclusão de processos, além 

de criptomoedas e criptoativos. Diferença entre token e criptomoedas, como funcionam e quais 

operam no metaverso.  

 

Tecnologias Imersivas – AR / VR / MR / Games 

Elementos fundamentais da WEB 3.0 e da experiência Metaverso, as tecnologias imersivas 

trazem o aspecto da virtualização da experiência da WEB 2.0, onde a predominância dos vídeos 

2D foi um marco divisório de águas, para a tecnologia 3D e de camadas de informação 

sobrepostas à realidade real, possibilitando a conexão cognitiva do mundo real ao mundo 

virtual. Explicações sobre estes tipos de tecnologia e suas implicações no metaverso e aplicações 

práticas dos conceitos de realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista e Jogos.  

 

 

 

 

 



Marketing & Publicidade no Metaverso 

Possibilidade do uso Realidade Virtual como ferramenta de pesquisa de comportamento do 

consumidor, criando a possibilidade de experimentar mundos que não existem ou não podem 

existir. 

Outro ponto relevante é sobre lojas gêmeas digitais e as experiências de compras amplificadas 

que estão abrindo caminho para a próxima fronteira do varejo, intuitiva, imersiva e envolvente. 

No futuro, veremos ativações de mixed reality semelhantes em espaços de varejo, hubs de 

marcas e centros de negócios.  

Oportunidade para explorar o envolvimento criativo do consumidor por meio de novos canais, 

serviços, experiências, bens e ativos digitais. Começando pequeno e movendo-se rápido. 

Testando e aprendendo. 

 

Educação & Entretenimento no Metaverso 

Experiências virtuais e físicas misturadas – já estão revolucionando a educação, a cultura e as 

cenas artísticas. As comunidades no Metaverso estão construindo um novo mundo onde os 

participantes estão entre realidades físicas e virtuais. 

Entretenimento VR e clones digitais estão forjando um novo mundo, dando lugar a experiências 

que aprimoram, em vez de substituir, o mundo físico. Uma ponte liminar de experiências físicas 

e digitais está aqui, evoluindo e crescendo, e tão real quanto decidimos que deveria ser. 

 

Metaverso: Monetização, Narrativas e desenvolvimento do ambiente de negócios  

 “Nas próximas décadas, o metaverso tem potencial para se tornar uma parte de vários trilhões 

de dólares da economia mundial”, disse o CEO da Epic games Tim Sweeney.  A Tokenização tem 

mudado a maneira de ver o mercado financeiro e já está transformando para sempre a maneira 

de investir nos mais diversos ativos. A geração de novos negócios, modelos de negócios e 

grandes investimentos financeiros estão em andamento no metaverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metaverso: Trabalho & Novas profissões 

No metaverso, alguns dos serviços e modelos de negócios existentes com os quais estamos 

familiarizados continuarão existindo, mas o metaverso abre um novo campo de formas de 

engajamento que esperamos que levem a serviços e modelos de negócios exclusivamente 

novos. Nem tudo no metaverso será relevante para todos os negócios. Questões relativas ao 

trabalho nos ambientes virtuais surgirão e já impactam as relações de trabalho no presente e 

impactarão ainda mais no futuro. No que se refere às leis trabalhistas, não está claro quais 

normas se aplicam no reino digital universal. Novas perguntas e paradigmas como: o que 

configura assédio no metaverso? Um avatar pode ser discriminado ou sofrer algo pior? As leis 

nacionais protegerão os trabalhadores ou o trabalho no metaverso precisará de um livro de 

regras totalmente novo? 

 

Metaverso: Aspectos regulatórios e de Governança:   

Segurança Cybernética, diretos de propriedade e jurisdição, propriedade intelectual, 

privacidade e segurança, estão entre as grandes questões do regulatório e da governança e 

controle do metaverso. Como serão as regulações e regulamentações?  

 

Insights e debate final:  

Os alunos serão divididos em grupos e farão um pitch de 10 minutos na última aula, com 

insights de negócios para o metaverso. Após isso, os dois professores conduzirão um debate 

final sobre as oportunidades de negócios no metaverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESSORES 

 

Eliane El Badouy Cecchettini 
Badu como é conhecida no mercado, é publicitária, pós-
graduada em Marketing, vencedora de 2 categorias do prêmio 
de Mídia Estadão - Pesquisa de Mídia e Gran Prix, premiada 
com Profissionais do Ano Rede Globo, coautora de 2 livros 
"Inovação em Sala de Aula" e "Métodos de Ensino para Nativos 
Digitais". Também é colunista da Revista Eletrônica BREAK do 
Grupo EPTV - afiliada à Rede Globo -, e da coluna Ponto de 
Contato da Inova Business School. É coordenadora e 

professora do Master de Negócios de Impacto, professora de Capitalismo Consciente no Curso 
de Conselheiros TrendsInnovation e no Master de Neurobusiness da Inova Business School. Seus 
mais de 30 anos de carreira foram construídos em grandes grupos de comunicação como Editora 
Abril, Folha de S.Paulo e Sony Entertainment Television e agências de propaganda. Em sua 
trajetória profissional atendeu contas como McDonald 's, Unilever, Johnson & Johnson, FIAT, 
Bradesco, L'oréal, Tetra Pak, 3M, CPFL, Souza Cruz, Internacional Paper, entre outras. É Head de 
Media Intelligence & Consumer Insights da Targget House, Conselheira TrendsInnovation pela 
Inova Business School, Associate Partner da Inova Consulting para Futuro, Tendências & 
Consumer Insights, além de pesquisadora do comportamento, mecanismos de atenção e do 
consumo de mídia contemporâneos. 
 

Márcio Lário 
Conselheiro Trendsinovation pela Inova Business School, MBA 
pela FIA- USP em Gestão de Negócios e Comércio 
Internacional, Especializações no INSEAD - França em Sênior 
Management Program e UCLA - Berkeley em Lean Startup 
Innovation, graduado em Engenharia de Materiais pela 
UFSCar, pós-graduado pelo INPG em Comércio Internacional. 
Márcio atua como Consultor na área de Gestão da inovação e 
Transformação digital através da Kairos Inova é Mentor de 

executivos na área de Inovação, Liderança e gestão de Transformação. Investidor Anjo, 
Conselheiro de Startups (Edtechs, Fintechs e Agtechs) com mais de 25 anos de experiência 
corporativa, tendo ocupado posições de C-Level (CEO, COO) e estatutárias, Presidência e Vice 
Presidência com escopos América do Sul e Globais em empresas nacionais e multinacionais 
como Saint-Gobain, Nitriflex, Sibelco-Unimim e Imerys foi membro do conselho de 
administração da Mineração Jundu, JV entre Saint-Gobain e Sibelco e é Co- Fundador da 
empresa Safe-Live em tecnologias Imersivas e Digitais de aprendizado. Márcio apoia empresas 
com sua experiência em Digitalização, Indústria 4.0, Customer Experience e Customer Success e 
mais recentemente em encontrar oportunidades de tangibilizar negócios “no” Metaverso.  



INFORMAÇÕES GERAIS E INSCRIÇÕES 

TURMA DIGITAL 2022 

 

Dados Gerais 

Início das aulas: 12 de julho de 2022 e término em 18 de agosto de 2022. 

Aulas às terças-feiras e quintas-feiras, das 19h às 22h30. 

 

Local das aulas: As aulas serão realizadas de forma ao vivo e online, utilizando a plataforma de 

Zoom. Todas as aulas ficam gravadas por 7 dias (após a realização da aula). 

 

Carga horária total: 60 horas/aula 

• Presencial (ao vivo e online): 40 h/a 

• Canvas LMS: 20 h/a (atividades prévias e posteriores às aulas + elaboração do projeto final) 

 

Link para inscrições: www.inovabs.com.br/metaverso 

 

Confirmação da turma: 01 de julho de 2022. 

 

 

INVESTIMENTO 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

Opções de Pagamento Valor 

Preço total R$ 1.520,00 

À vista R$ 1.368,00 

2 parcelas R$ 760,00 

4 parcelas R$ 388,00 



 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. 

 

 

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

Se você 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 pelo site). Desconto não cumulativo com outras 

promoções/campanhas. 

 

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). Site para consulta: https://www.inovabs.com.br/paulista/parcerias-locais 

 

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. 

 

Documento necessário (anexar ao realizar a inscrição no site, formatos: PNG, JPG ou PDF) 

Tire uma selfie com um dos documentos ao lado do rosto, podendo ser a frente de um dos 

documentos a seguir: CNH, RG, Carteira funcional ou página da foto do Passaporte, onde 

consta a foto e seu nome. 

 

>> Fique por dentro da agenda de eventos da Inova em: www.inovabs.com.br/digital/agenda  



 
 
 
 
 
Dúvidas?  
Entre em contato e agende um bate-papo para conhecer a história, time de professores 
e todos os cursos que a Inova oferece! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
     

  

 

Unidade São Paulo / Unidade Digital 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inova Business School – São Paulo/Digital 

Av. Paulista, número 1765, 7º andar – Bela Vista 

CEP: 01311-930 São Paulo/SP 

(11) 3075-2872| (11) 9 6930-6083 

sp1paulista@inovabs.com.br         

marcele.blanco@inovabs.com.br 



 


