
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MBA StartUp & Projetos Inovadores 
Inova Business School & Venture Hub 

 
 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A VENTURE HUB 
 
 

Venture Hub é uma plataforma de aceleração de startups que une empreendedores, centros 
de tecnologia, empresas emergentes e grandes corporações, promovendo um engajamento 
orientado para transformação da cultura organizacional, resolução de desafios e 
experimentação de novos modelos de negócio utilizando metodologias ágeis e o mindset das 
startups. 
 
Após mais de 2 anos de operação, temos um portfólio de mais de 150 Startups Aceleradas, 
grandes clientes corporativos e parcerias fundamentais desenvolvidas, e estamos criando um 
novo Hub de aceleração em Manaus, para levar nossa experiência, metodologias e portfólio 
também para a região Norte do Brasil, que está em pleno desenvolvimento e necessita de 
novos pólos de inovação e tecnologia. Algumas informações sobre nosso portfólio de 
aceleração: 
 
Aceleração de Startups 
 

● Founder Institute (Campinas) - Aceleração de 70+ projetos por ano 
● Select Portfolio - Startups Selecionadas para aceleração focada em tração de vendas, 

time e investimento. 
● Techstart Agrodigital (Campinas), Indústria 4.0 e Conectividade 5G (Amazônia 

Ocidental): De 10 a 15 Starttups por ciclo de aceleração. 
● Innovation Hub (Campinas, Manaus e Spot em San Jose - Silicon Valley): Espaço de 

trabalho para empreendedores e Startups, com suporte de mentores, especialistas, 
parceiros, investidores e acesso facilitado aos atores do ecossistema. 

 
Educação 
Educação empreendedora, em parceria com instituições de ensino locais e startups do ramo 
(Campinas e Manaus); 
 
 

 
www.venturehub.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.venturehub.se/


 

 

O PROGRAMA 

 
O MBA Executivo StartUp & Projetos Inovadores tem como objetivo desenvolver as 
competências mais demandadas atualmente e no futuro, que possibilitem uma 
jornada eficaz no mundo das Startups. Com este curso você estará preparado para 
idealizar, começar e operar a sua startup. 
 
Além dos conteúdos atualizados e alinhados com as mais relevantes tendências 
mundiais, você irá vivenciar o ambiente de concepção e aceleração de startups 
durante as aulas. 
 
Visando uma fantástica experiência para você, o MBA Executivo StartUp & Projetos 
Inovadores 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 e Yale.  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 – Mentoring individual 

Um dos nossos grandes diferenciais. No MBA Executivo StartUp & Projetos 

Inovadores você terá um espaço somente seu, para aprofundar naquilo que lhe 

interessa e desenvolver as competências que mais deseja. Isso ocorrerá nas 5 sessões 

individuais de mentoring.  

 

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 MBA Executivo StartUp & Projetos Inovadores 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 Executivo StartUp & Projetos Inovadores 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. Ele será utilizado nas bancas finais. 

 



 

 

O MBA Executivo StartUp & Projetos Inovadores é dividido em cinco módulos, sendo: 
 
Módulo I: TrendsInnovation  
Neste módulo você terá contato com os temas mais atuais e relevantes para a sua 
carreira. 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 – Criação de Startups 
Neste módulo você irá conhecer e desenvolver as competências ligadas à visão e 
validação de um modelo de negócio pautado no conceito de startups. Isso significa que 
terá um overview de como os empreendedores se comportam, quais os diferentes 
perfis de profissionais, como acessar os recursos e ferramentas do ecossistema, os 
principais motivos de falhas ao se criar uma startup, dentre outros assuntos. Também 
serão aplicados os conceitos e ferramentas do "Lean Startup", tais como Business 
Model Canvas, Design Thinking e Customer Development. Em seguida o aluno 
entenderá como funciona a área de marketing e financeiro dentro do modelo de 
negócios de uma startup. Sempre usando metodologias ativas, muitos casos práticos e 
bastante conteúdo no Canvas LMS, você irá se preparar para criar uma startup ou um 
projeto inovador e de alto impacto dentro ou fora de sua empresa. 
 
Módulo III: Construção & Desenvolvimento 
Após ter os primeiros insights de como usar a metodologia "Lean Startup", aprender 
como funciona o marketing e os modelos de receita (financeiro) em um ambiente de 
extrema incerteza e alto potencial de sucesso, o aluno terá que desenvolver algumas 
competências técnicas relacionadas a parte jurídica, contábil e propriedade intelectual. 
Estando munido dessas informações mais técnicas, inicia-se o entendimento de como 
acessar o mercado, encontrar e validar o tamanho e relevância desse mercado e então 
partir para o roadmap de desenvolvimento de produto, que nesse caso ainda é um 
protótipo de MVP (Minimum Viable Product).   
 

Módulo IV: Lançamento e Operação 
Após passar pelos módulos I, II e III, o aluno terá uma visão da importância de se 
criar/desenvolver uma cultura que inspire as pessoas a se engajarem e compartilharem 
do mesmo propósito do fundador ou líder de determinado projeto.  A enorme 
importância na formação e composição de times, entendendo quais são os pontos 
cruciais para que se tenha sucesso em suas escolhas. São tratados também no Módulo 
IV os conceitos tração e crescimento de vendas.  Serão transmitidos os conhecimentos 
de como se levantar fundos para o seu projeto ou startup, desde a consolidação de 
possíveis interessados (sponsors ou advisors) até efetivamente conseguir capital 
(rodadas de investimento) para o crescimento exponencial do modelo. Por fim, serão 
apresentadas técnicas de pitching  além de cases reais de sucesso para inspirar os 
alunos para o Demo Day.   



 

 

 

Módulo V: Mentoring Individual 
Este será o seu espaço personalizado, onde você irá discutir, aprender e se 
desenvolver naquilo que mais lhe interessa no momento. Estas 5 sessões podem 
acontecer ao longo de todo o curso, desde o início. Elas podem ser presenciais ou on-
line. Você decidirá isso com seu mentor. 
 

DISCIPLINAS E CARGAS HORÁRIAS 
 

 

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

 
 

  

 

Aula Inaugural 
Apresentação geral do curso e dos alunos. Índice IF. Metodologias que serão utilizadas 
no curso. Estrutura e regras das sessões de mentoring. 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.  
 

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.   
 
A Nova Economia & Ecossistemas Virtuosos 
Conhecer mais sobre como as novas tecnologias vem impactando a forma como as 
empresas estão pensando, agindo e como o ecossistema de empreendedorismo e 
inovação está se desenvolvendo. Quais os recursos disponíveis e como acessá-los; As 
pessoas serão convidadas a entrar na jornada de uma startup, seja criando a sua 
própria empresa ou pensando e agindo como startups dentro das empresas que 
trabalham. 
 
Visão e Validação 
Desenvolver e validar a ideia interagindo com o cliente, traduzindo-a em um modelo 
de negócios ou projeto, e criar uma primeira visão sobre a jornada, competências, 
competidores e stakeholders. Mapeamento de Problemas do Cliente, feedbacks do 
Ecossistema e criação de ferramental para trackear mercado, líderes, etc. 
 
Desenvolvimento de Clientes (Customer Development) 
Nesse momento predomina o "pensamento enxuto" (lean thinking) aplicado ao 
processo empreendedor ou intraempreendedor. Um princípio central no pensamento 
enxuto é reduzir o desperdício. Os processos de lean startup usam o desenvolvimento 
de clientes para reduzir o desperdício, incrementando a frequência de contato com 
clientes reais e assim validando ou eliminando, o mais cedo possível, suposições 
incorretas sobre mercado. Esta abordagem se propõe a melhorar as táticas 
empreendedoras, reduzindo o trabalho, o custo de validar suposições sobre o mercado 
e o tempo necessário ao negócio para encontrar tração de mercado.  
 

Criação & Marketing 



Estratégia de criação e marketing é ponto chave para que sua Startup ou Projeto 
consigam atingir os objetivos de marketing definidos em seu planejamento estratégico 
e de modelo de negócio. Nessa etapa que o posicionamento que sua Startup irá 
assumir é definido, o público-alvo a ser trabalhado, a sua segmentação e aspectos 
visuais na formação de uma identidade de marca inicial. 
 

 

Modelos de Receita 
Desenvolver uma fonte de receita viável. Iniciando por uma lista de modelos de receita 
de competidores, planejamento pessoal para os próximos meses e anos (no caso de 
empreendedores),  clientes ou stakeholders alvo iniciais, planejamento e entrevista de 
precificação e um primeiro mockup da solução (modelo/protótipo em escala). 
Aprendizado sobre unidades econômicas como CAC, LTV, Churn, MRR, etc e 
benchmark de outras startups. 
 
Legislação e Contabilidade 
Entender e organizar aspectos jurídicos, contábeis, tributários e de propriedade 
intelectual junto à especialistas dessas áreas. 
 

Go-to-market, Tração e Crescimento 
Criar um planejamento e estratégia de Go-to-Market da StartUp/Implantação do 
Projeto. Descobrir mercados ou aplicações alternativas para maximizar lucro, testar o 
mercado, preparar ferramentas de marketing para lançamento, definir e testar canais 
de aquisição de clientes, analisar as unidades econômicas envolvidas (CAC, LTV, CPC, 
CPM, etc). Definir objetivos e planejamento de crescimento. 
 
Desenvolvimento de Produto 
Após toda a validação inicial, teste das primeiras hipóteses, precificação, definição de 
objetivos e planejamento de crescimento, deve-se pensar em desenvolver um plano 
para construir a solução. É o chamado roadmap de produto. 
 
Cultura e Pessoas 
Cada vez mais se estabelece a relação entre cultura e desempenho. E as startups não 
estão imunes a esta relação. Culturas inadequadas podem ser apontadas como uma 
das principais razões de minar o sucesso de tais organizações. Pensando nisso, os times 
são formados com base em uma cultura baseada em propósito, crescimento 
exponencial e pensamento ágil e enxuto. 
 
Acesso a Capital 
No que tange a investimentos em projetos e Startups é muito comum que nos 
primeiros meses ou anos, a elevada carga de trabalho e pouco retorno financeiro. Por 
isso, a maioria dos novos empreendedores e intraempreendedores precisam buscar 
fontes de financiamento ou acesso a orçamento disponível dentro das empresas para 
garantir que as suas ideias possam ser transformadas em negócios lucrativos. 
 
Projeto Final e Demo Day 



Nesse momento o aluno irá construir o seu Pitch Deck para apresentação para uma 
banca de avaliação. Os projetos ou Startups serão orientados por professores e 
mentores que estarão disponíveis para office hours. Desta forma, o aluno conseguirá 
ao longo de todo o MBA moldar o seu modelo de negócio sendo aconselhado por 
especialistas nos momentos certos de sua jornada. 
 

 

COORDENADOR DO PROGRAMA 
 

 

                                                             Prof. José Eduardo Azarite 

Bacharel em Química, com Pós-graduação em 

Química Analítica pela UNICAMP, MBA em 

Marketing pela ESPM e Extensão em Gestão 

Estratégica para Lideranças Empresariais – Foco em 

Internacionalização de Empresas – Insead – França. 5 

anos de experiência como C-Level, com foco em 

marketing, vendas e desenvolvimento de negócios 

pautados em  inovação em  tecnologia da 

informação e comunicação e amplo networking no 

ecossistema empreendedor, tendo sido VP 

Comercial e BizDev do CPqD (até Jan/2018). Presidente da Fundação Fórum Campinas 

Inovadora (até Jun/2018) e atualmente é Co-Founder e VP de Inovação Corporativa da 

Venture Hub Corp (aceleradora multiestágio de startups e inovação corporativa), VP de 

Marketing da Fundação Fórum Campinas Inovadora e membro do Conselho Municipal 

de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campinas. Professor do EAD-ADM-Unip e do MBA 

em Economia Criativa da Inova Business School. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVO 1º SEMESTRE 2020 

 
MBA STARTUPS & PROJETOS INOVADORES 

 
 

 
DADOS GERAIS  
Carga horária total: 375 horas/aula 
 
Turma: 
Duração: 12 meses 
Horário das aulas: 19h00 às 22h30  
Início previsto para o dia 16 de março de 2020 
 
LOCAL DAS AULAS: 
Rua Alfredo da Costa Silva, 736 – Bairro Fazenda Santa Cândida – Campinas/SP (Venture Hub) 
 
 
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 - Bairro Cambuí – Campinas/SP  
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 
 
                                                 
 
 
Contatos da Venture Hub 
Site: www.venturehub.se 
Endereço: Rua Alfredo da Costa Silva, 736 – Bairro Fazenda Santa Cândida – Campinas/SP 
Fone: (19) 3305-3797 | (19) 9.9768-3021 
E-mail: contato@venturehub.se 
 

VentureHubAcc                                      VentureHubAcc    
    
    

     @VentureHubAcc                   
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 

 

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


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 **** 

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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