
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MBA Executivo TrendsInnovation (e especializações) 
 

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 
 
O MBA Executivo TrendsInnovation da Inova Business School foi desenvolvido e é atualizado 
anualmente com as mais relevantes tendências em educação executiva. Pensado e criado para 
ser uma fantástica experiência de crescimento profissional, o nosso curso traz o que há de 
mais inovador em educação executiva, para quem quer ter os olhos voltados para o futuro, as 
tendências e a inovação. Pensado para você, que é ambicioso, conectado e quer deixar a sua 
marca no mundo, o desafio está lançado. Conheça em detalhes o nosso programa e veja o 
quão transformador ele pode ser na vida pessoal e profissional. 
 
O MBA Executivo TrendsInnovation da Inova Business School tem como objetivo desenvolver 
as competências mais demandadas atualmente e no futuro, que possibilitem uma carreira 
sólida e ascendente.  
 
O que você desenvolve cursando o nosso MBA: 
- Visão de futuro e das tendências que estão por vir 
- Capacidade de inovação em negócios, produtos e processos 
- Visão integrada de todas as áreas funcionais da empresa 
- Capacidade de liderança e mobilização de equipes 
- Foco e produtividade na gestão do seu tempo e dos seus projetos 
- Orientação para resultados e meritocracia 
- Capacidade de articular parcerias ganha-ganha 
- Capacidade de elaborar e fazer apresentações espetaculares 
- Ética e visão sustentável de negócios 
 
Visando uma fantástica experiência para você, o MBA Executivo TrendsInnovation da Inova 
Business School foi desenvolvido com os seguintes pilares: 
1 - Blended Learning (ensino híbrido) 
2 - Metodologias ativas 
3 - Personalização do aprendizado 
4 - A escola como um ecossistema aberto  
5 - Formação de um profissional com forte capacidade de execução 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 - Blended Learning (ensino híbrido) – powered by Canvas LMS 
 
 

 

 

Além das aulas presenciais, os alunos terão acesso aos conteúdos do curso 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. Nela você terá 

conteúdos prévios às aulas, participará de discussões, conferências on-line ao vivo, entre 

outras. Ou seja, com o Canvas você irá se desenvolver ao longo de todo o MBA, estando ou 

não em sala de aula. 

2 - Metodologias ativas 
São métodos que mudam radicalmente o papel do aluno. De um mero coadjuvante, que vem 
para a escola e fica sentado ouvindo um monólogo e um professor “passando slides”, as 
metodologias ativas transformam você em ator principal no processo. Com o Canvas LMS e 
conteúdos também on-line, as sessões presenciais são mais profundas, produtivas e 
participativas. Aprendizado por problemas, aprendizado por projetos, estudos de caso, sala de 
aula invertida, entre outros. 
 
3 - Personalização do aprendizado – Aconselhamento de carreira e Mentoring individuais 
Um dos nossos grandes diferenciais. No MBA Executivo TrendsInnovation da Inova Business 
School você terá um espaço somente seu, para aprofundar naquilo que lhe interessa e 
desenvolver as competências que mais deseja. Isso ocorrerá nas 10 sessões individuais, sendo 
5 de mentoring e 5 de aconselhamento de carreira. O mentoring será direcionado para a sua 
área de interesse de realização do seu projeto final. Já o aconselhamento de carreira será o 
seu espaço para avaliar suas competências e elaborar o seu plano de desenvolvimento.  
 
4 - A escola como um ecossistema aberto  
Acreditamos, desde que nascemos, que devemos ser uma escola aberta, onde toda e qualquer 
entidade que possa contribuir para o desenvolvimento dos nossos alunos é bem-vinda. 
Portanto na grade do curso há um espaço para que profissionais do mercado venham, como 
professores convidados, apresentar suas visões, estratégias e dicas de carreira para os alunos 
do programa. 
 
5 - Formação de um profissional com forte capacidade de execução 
Acreditamos que um profissional de sucesso deve, acima de qualquer coisa, ser forte em 
execução. De bons discursos o mundo está cheio. Aqui você vai aprender a ter foco e 
produtividade e também a elaborar e fazer apresentações espetaculares. Além disso, todas as 
disciplinas do MBA estão focadas em desenvolver competências práticas, que possam ser 
usadas no dia seguinte após a aula. 
 
 
 



 

 

Além desses pilares, usamos o moderno e inédito método de avaliação, onde os alunos, além 
das notas regulares, são avaliados em cada módulo através do Índice IF (I – Inovação, F – 
Futuro), um indicador criado pela Inova Business School para fazer com que alunos e 
professores estejam sempre com orientação para o Futuro e para a Inovação. O índice será 
usado nas avaliações dos projetos finais do curso. 

 

AS ESPECIALIZAÇÕES / ÊNFASES 
 

O MBA Executivo TrendsInnovation da Inova Business School oferece a você opções de 
especializações, ou seja, além de toda a base TrendsInnovation, você poderá escolher uma 
área de conhecimento específica para realizar seu aprofundamento, suas pesquisas e seu 
projeto de conclusão do curso. As sessões individuais de mentoring são destinadas a isso. 
Nelas, com um professor especialista na área, você irá discutir o tema, receber recomendações 
de leitura e outras atividades, além de ser orientado no seu projeto final.  
Você pode escolher a sua mentoria por área funcional ou em temas ligados ao DNA Inova – 
TrendsInnovation. 
 
Áreas funcionais - como inovar em: 
 - Recursos Humanos 
 - Marketing 
 - Gestão de Negócios 
 - Gestão de Operações 
 
Temas TrendsInnovation: 
 - Futuro, prospectiva e foresight 
 - Coolhunting e mapeamento de tendências 
 - Gestão da inovação 
 - Liderança TrendsInnovation 
 - Full agile 
 - Transformação digital 
 - Design Thinking 
 
 
 
 

 



 

 

O MBA Executivo da Inova Business School é dividido em quatro módulos, sendo: 
 
Módulo I: DNA Inova 
Neste módulo você terá contato com os temas mais atuais e relevantes para a sua carreira. 

Neste módulo concentramos as disciplinas que fazem parte do que chamamos de DNA Inova. 

Aqui, além de ampliar fortemente a sua cultura geral e o seu repertório, você irá desenvolver 

as competências que mais serão demandadas no seu futuro profissional.  

Módulo II – Gestão de Negócios  
Neste módulo você irá desenvolver as competências técnicas ligadas à gestão de empresas. 
Iniciando com Economia e Cenários Macroeconômicos, passando por Marketing, Finanças, 
Operações e Gestão de Pessoas, até Gestão Estratégica de Negócios. Sempre usando 
metodologias ativas, muitos casos práticos e bastante conteúdo no Canvas LMS, você irá se 
preparar para gerenciar uma empresa ou uma área de negócio. 
 
Módulo III: Projeto final 
Aqui você já estará na reta final e poderá desenvolver um projeto individualmente ou em 
grupo, com colegas da sua especialização ou de outra. Você decide! Como o mundo do 
trabalho é fundamentalmente formado por pessoas de áreas e formações diferentes, 
recomendamos que o projeto final seja multidisciplinar. Por exemplo, um grupo de 5 alunos, 
de cursos diferentes, desenvolvendo um projeto de um novo produto. Mas deixamos essa 
escolha para você. Caso queira desenvolver um projeto individualmente ou apenas com alunos 
da sua especialização, também é possível. O projeto final deverá ser entregue e apresentado a 
uma banca de três professores da Inova e/ou profissionais convidados do mercado.  
 
Módulo IV: Aconselhamento de Carreira e Mentoring Individual 
Este será o seu espaço personalizado, onde você irá discutir, aprender e se desenvolver 
naquilo que mais lhe interessa no momento. O seu mentor será um professor da área que você 
escolher como especialização no MBA TrendsInnovation. Já o seu coach será um professor da 
Inova com experiência em gestão e planejamento de carreira, que irá avaliar suas 
competências e lhe ajudar a desenvolver as que mais irão alavancar a sua carreira. Estas 10 
sessões podem acontecer ao longo de todo o curso, desde o início. Elas podem ser presenciais 
ou on-line. Você decidirá isso com seu coach e com seu mentor. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINAS E CARGAS HORÁRIAS 

 

 

 
 
As cargas horárias acima envolvem sessões presenciais em grupo, sessões individuais de aconselhamento 
de carreira e mentoring, atividades de preparação para as aulas e trabalhos a serem desenvolvidos nas 
disciplinas.   

  

 
Detalhamento das disciplinas 

 
Aula Inaugural 
Apresentação geral do curso e dos alunos. Índice IF. Metodologias que serão utilizadas no 
curso. Estrutura e regras das sessões de coaching e mentoring. Uso do Canvas LMS. Projeto 
final – opções, formato e agenda. 
 
Futuro e Tendências 
Visão futura do mundo e da sociedade. A perspectiva global de evolução até 2050 na inovação, 
sociedade, pessoas, tecnologias e mercados. As megatendências e o modelo de previsão dos 
movimentos futuros em larga escala. 
 
Criatividade e Ideation 
Fantasia, Imaginação e Invenção – os pilares da geração de ideias. Cultura Criativa e Rotinas 
Criativas. Métodos de Criação – pensamento lateral, retrato chinês, projeção imagética e 
brainstorm.  

 



 

 

Planejamento de Carreira 
Mapa de competências do profissional do futuro: Autoconhecimento, avaliação 360 graus e 
desenvolvimento de competências. Modelo e roteiro de planejamento de carreira.  
 
Pitch de Negócios 
Metodologias e técnicas para se fazer apresentações espetaculares. Como planejar, preparar e 
conduzir um Pitch de forma profissional, persuasiva e eficaz 
 
Foco e Produtividade 
Ferramentas e técnicas de gestão do tempo visando alta produtividade. Foco e concentração – 
métodos para melhorar o nível de concentração e foco naquilo que se propõe a fazer.   
 
Visitors 
Nestas sessões receberemos executivos ou empresários convidados para apresentarem casos 
reais e debaterem com os alunos. 
 
Economia e Cenários Macroeconômicos 
Conceitos e fundamentos de macroeconomia. Construção de um cenário para os próximos 5 
anos do Brasil e do mundo. 
 
Gestão de Marketing 
Inteligência competitiva. Pesquisa de mercado. Gestão de produtos e marcas. Estratégias de 
formação e adequação de preço. Gestão de vendas e Distribuição. Comunicação integrada – 
on line e off line. Modelo de planejamento de marketing. 
 
Gestão Financeira 
Matemática financeira. Captação, aplicação e controle de recursos financeiros. Contabilidade 
gerencial. Gestão financeira. Planejamento tributário. Modelo de planejamento financeiro. 
 
Gestão de Operações 
Produtividade. Compras. Logística de matérias-primas. Produção. Gestão da qualidade. 
Processos. Logística de produtos acabados. Tecnologia da informação. Parcerias com clientes e 
fornecedores. Modelo de planejamento de operações. 
 
Gestão de Pessoas 
Comportamento e cultura organizacional. Organogramas empresariais. Contratação. 
Treinamento e desenvolvimento de competências. Remuneração. Motivação e meritocracia. 
Demissão. Gestão de crises. Modelo de planejamento de recursos humanos. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Gestão Estratégica de Negócios 
Planejamento estratégico passo a passo. Análise setorial. Estratégias de crescimento 
empresarial. Parceiras e alianças estratégicas. Modelo Inova Consulting de planejamento 
estratégico – SBB (Strategic Buiding Blocks). 
 
 
Projeto Final 
Definição do tema, do projeto e da equipe de trabalho. Orientação do trabalho e elaboração 
do projeto escrito e do Pitch.  
 
 

Diferenciais do MBA Executivo Inova Business School 
 
Os programas de MBA Executivo da Inova Business School se destacam pelo ineditismo 
caracterizado por: 
 
- Disciplina pioneiras e inéditas:  Futuro, Criatividade e Ideation, Pitch de Negócios, 
Competências de Gestão, Foco e Produtividade; 
 
- Canvas LMS – a melhor plataforma de ensino híbrido do mundo, utilizada pelas melhores 
escolas de negócios dos EUA e da Europa; 
 
- Sessões individuais de Aconselhamento de Carreira e Mentoring: Pioneiro no Brasil; 
 
- Índice IF – uma metodologia inédita e própria de avaliação focada em futuro, tendências e 
inovação. 
 
 
Este é o MBA Inova Business School: um curso que irá transformar a sua vida e preparar você 
para trilhar uma carreira sólida e ascendente. O nosso comprometimento com o seu sucesso 
profissional está em cada detalhe deste programa. Venha fazer parte e se transformar como 
pessoa e como profissional. 
 
 

Inova Business School – Futuro, Tendências e Inovação 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVO 1º SEMESTRE 2020 
 

MBA EXECUTIVO TRENDSINNOVATION 
 

DADOS GERAIS  
Carga horária total: 394 horas/aula 
 
Turma Semanal: Terça-feira 
Duração: 12 meses 
Horário das aulas: 19h10 às 22h40 
Início previsto para 17 de março de 2020. 
 
Turma Quinzenal: Sábado 
Duração: 12 meses 
Horário das aulas: 08h30 às 16h30 
Início previsto para 28 de março de 2020. 
 
LOCAL DAS AULAS: 
Av. Júlio de Mesquita, 840 – Cambuí - Campinas – CEP: 13025-061 (Colégio Progresso) 
 
 
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 
- Ficha de inscrição devidamente preenchida 
- Cópia de comprovante de endereço 
- Cópia de RG e CPF  
- Cópia do diploma do curso superior (cópia autenticada) 
- 1 foto 3x4 recente 
 

INVESTIMENTO  
Taxa de Inscrição: R$ 160,00 

Opções de Pagamento Valores 

Total (para pagamento em 18x) R$ 15.490,00 

À vista R$ 13.941,00 

12 parcelas R$ 1.227,00 

18 parcelas R$ 860,00 

22 parcelas R$ 733,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Contatos da Inova Business School 
Site: www.inovabs.com.br 
Endereço: Av. Júlio de Mesquita, 840 Cambuí - Campinas  
Fone: (19) 3234-0753 | (19) 3231-0077 
Whatsapp: (19) 9.9301-0494 
E-mail: inova.campinas@inovabs.com.br e marketing.campinas@inovabs.com.br 
 
 

InovaBusinessSchoolCampinas                                           Inovabscampinas   
 
    
 

    Inova Business School                                             Inova Business School 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 
 

Para alunos de outras cidades e estados: 

Aeroporto mais próximo:  VCP – Viracopos (Campinas SP) 
Cerca de 30 minutos da Inova (vindo de táxi)  

Táxi (parceiro da Inova) Eduardo - Fone: (19) 9 9105-4543 

 

INDICAÇÃO DE HOTÉIS 

PARCEIRO OFICIAL DA INOVA – GRUPO VITÓRIA HOTÉIS 

 
 
New Port *** 
Endereço: Rua Santos Dumont, 291 - Cambuí, Campinas - SP, 13024-110 
Telefone:(19) 3754-8000 
Reservas pelo e-mail: newport@vitoriahoteis.com.br 
Apto single: R$ 220,00 + 5% de iss 
Apto duplo: R$ 235,00 +5% de iss 
Café da manhã e internet inclusos 
 
Vitoria Concept ***** 
Endereço: Av. José de Souza Campos, 425 - Cambuí, Campinas - SP, 13092-123 
Telefone:(19) 3755-8000 
Apto superior single: R$ 320,00 +5% de iss 
Apto superior duplo: R$ 340,00 +5% de iss 
Café da manhã e internet inclusos 
 
Vitória Hotel Express Dom Pedro *** 
Endereço: Rua Heitor Ernest Sartori, 555 - Center Santa Genebra Campinas SP 
Telefone: (19) 3708-9500  
Reservas pelo e-mail: newport@vitoriahoteis.com.br 
Apto single: R$ 220,00 + 5% de iss 
Apto duplo: R$ 235,00 +5% de iss 
Café da manhã e internet inclusos 
 
-------------------------------- 

Outras opções de hotéis próximos à Inova Business School Campinas 
Hotel Tryp **** 

javascript:void(0)
mailto:newport@vitoriahoteis.com.br
javascript:void(0)
mailto:newport@vitoriahoteis.com.br


Endereço: R. Severo Penteado, 140 - Cambuí, Campinas - SP, 13025-050  
Telefone:(19) 3753-8000 

Hotel Dan in *** 
Endereço: Avenida Júlio de Mesquita, 139 - Cambuí, Campinas - SP, 13025-062  
Telefone:(19) 3255-6730 
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