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Profissionais das áreas de negócio (marketing, comunicação, produção, logística, RH, entre outros) que queiram 
desenvolver, a partir da visão do consumidor, habilidades empresariais que combinam empatia e criatividade, visão 
estratégica e processual no desenho de soluções com forte orientação ao mercado e ao consumidor/cliente.

Mestre em Design e Arquitetura pela USP e graduada em Arquitetura e 
Urbanismo pela PUC Campinas. Hoje é proprietária da EP Mix Design, 
onde atua profissionalmente executando trabalhos gráficos em Branding 
design, Packing design e Design Thinking. Ingressou na carreira docente 
em 1997 lecionando nos cursos de comunicação social, design de interiores, 
paisagismo, moda, design gráfico e engenharia. Atualmente coordena a 
Pós-Graduação em Design Gráfico no SENAC Campinas, leciona na ESAMC 
Campinas, é orientadora do MBA em Design Thinking na Inova Business 
School, é mentora no Pós MBA da mesma instituição e Consultora Sênior da 
Inova Consulting.

Coordenadora Nacional
Profa. Erika Pozetti
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Um plano de inovação estratégica que pode ser um novo produto, uma nova empresa ou um novo processo 
organizacional que seja inspirado e suportado nas tendências e na visão prospectiva e de futuro. 

Os programas de MBA Executivo da Inova Business School se destacam pelo ineditismo caracterizado por:

• Disciplina Futuro em todos os cursos;
• Disciplina Criatividade e Pensamento Lateral em todos os cursos;
• Primeiro MBA no Brasil a contemplar na grade o Planejamento Pessoal, Financeiro e Profissional de seus alunos;
•  Planos anuais (casos reais) em todas as disciplinas das áreas funcionais, garantindo uma visão prática e integrada de 

todas as áreas de uma empresa, independentemente do curso escolhido;
• Uso da moderna metodologia PBL - Problem  Based Learning, aplicada nas melhores escolas de negócios do mundo;
•  Tópicos avançados: Oportunidade de direcionar os temas ao perfil da turma (empresas e setores) e das demandas 

dos alunos;
• Projetos finais apresentados para banca de profissionais de mercado e investidores.

Este é o MBA Inova Business School, um curso que irá transformar a sua vida e preparar você para trilhar uma 
carreira de sucesso e uma vida pessoal equilibrada e feliz. O nosso comprometimento com o seu sucesso está em 
cada detalhe deste programa. Venha conhecer e se transformar como pessoa e como profissional.

PROJETO FINAL DO CURSO

DIFERENCIAIS DO MBA EXECUTIVO INOVA BUSINESS SCHOOL 
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Este módulo é aberto com duas disciplinas de fundamentação em Futuro e Criatividade. Ambas irão dar o tom para 
o curso e preparar o participante para uma jornada de desenvolvimento de competências nas demais disciplinas, 
sempre com um forte olhar para o futuro, a inovação e a busca de crescimento.

Em seguida, os alunos cursarão a disciplina de Economia e Cenários Macroeconômicos. Nesta, além de entender 
os fundamentos de macroeconomia, os alunos construirão um cenário para cinco anos, que servirá de base para as 
decisões que irão tomar em seus projetos futuros no MBA.

A partir daí, os alunos farão uma imersão nas quatro áreas funcionais (Marketing, Operações, Gestão de Pessoas e 
Finanças), seus subsistemas e as ferramentas de tomada de decisão em cada uma delas. Em todas estas disciplinas, 
os alunos desenvolverão um Projeto em uma empresa real, escolhida pelos alunos. Na sequência, a disciplina Gestão 
Estratégica de Negócios irá trabalhar a visão integrada de longo prazo, as estratégias de crescimento e alternativas 
de parcerias e alianças estratégicas. 
 
Na última disciplina do Módulo I, os alunos farão uma imersão em suas carreiras, competências e finanças pessoais. 
Com uma visão prática, profunda e atual, nesta disciplina os alunos desenvolverão seus planejamentos pessoais, 
financeiros e profissionais. Tal equilíbrio nestas três dimensões da vida é fundamental para que um executivo ou 
empresário tenha autoconhecimento, maturidade e equilíbrio para liderar equipes e projetos.

MÓDULO I - FASE COM 9 DISCIPLINAS, TOTALIZANDO 296 HORAS-AULA.

MÓDULO I: FUTURO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CARREIRA

FUTURO
Visão futura do mundo e da sociedade. A perspectiva global de evolução 1050-2050 na inovação, sociedade, 
pessoas, tecnologias e mercados. As Macrotendências mundiais e o Trendblend – modelo de previsão dos 
movimentos futuros em larga escala.

CRIATIVIDADE E PENSAMENTO LATERAL
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. Processo de Design Thinking – 
Empatia, (Re)Definição, Ideação, Prototipagem e Teste. Aplicação prática.

ECONOMIA E CENÁRIOS MACROECONÔMICOS
Conceitos e fundamentos de macroeconomia. Construção de um cenário para os próximos 5 anos do Brasil e do 
mundo.

MARKETING E VENDAS
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). Plano anual de 
Marketing (Caso real).

FINANÇAS
Matemática financeira. Captação, aplicação e controle de recursos financeiros. Contabilidade gerencial. Gestão 
financeira. Planejamento tributário. Plano financeiro anual (Caso real). 

OPERAÇÕES EMPRESARIAIS
Produtividade. Compras. Logística de matérias-primas. Produção. Gestão da qualidade. Processos. Logística de 
produtos acabados. Tecnologia da informação. Parcerias com clientes e fornecedores. Plano anual de operações 
(Caso real).
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Neste Módulo os alunos se agrupam por especialização, de acordo com os seus interesses de carreira. Nele, o 
coordenador do Módulo irá conduzir três grupos de atividades:

• Tópicos avançados: Temas emergentes ou de aprofundamento na área de acordo com o perfil da turma e interesse 
dos alunos. De acordo com uma avaliação de competências e interesses da turma, o professor irá montar uma agenda 
de aulas focadas em tópicos demandados pelos alunos. 

• Seminários: Com o objetivo de desenvolver a competência de autoaprendizado e solução de problemas, usada 
nas mais renomadas escolas de negócios do mundo, os alunos desenvolverão e apresentarão seminários sobre 
temas ligados à especialização. Aqui, aluno vira professor e irá conhecer e praticar as mais modernas técnicas de 
apresentação – o chamado Public Speaking.

• Projeto: Orientação dos Projetos finais do MBA. Planos reais, em empresas reais e apresentados para uma banca de 
três professores.

MÓDULO II – TÓPICOS AVANÇADOS, SEMINÁRIOS E PROJETO

GESTÃO DE PESSOAS
Comportamento e cultura organizacional. Organogramas empresariais. Contratação. Treinamento e 
desenvolvimento de competências. Remuneração. Motivação e meritocracia. Demissão. Gestão de crises. Plano 
anual de recursos humanos (Caso real).

GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS
Planejamento estratégico passo a passo. Análise setorial. Estratégias de crescimento empresarial. Parcerias e 
alianças estratégicas. 

LIFE DESIGN - PLANEJAMENTO PESSOAL, FINANCEIRO E PROFISSIONAL
Autoconhecimento: ferramentas e impactos na carreira. Planejamento pessoal: saúde, família, vida social e 
espiritual. Planejamento financeiro: controle de patrimônio, gastos e receitas. Elaboração do plano financeiro 
pessoal. Planejamento profissional: Mapa de competências do profissional do futuro. Desenvolvimento de 
competências. Elaboração do plano individual de carreira.

DISCIPLINAS H/A

Futuro 20

Criatividade e Pensamento Lateral 20

Economia e Cenários Macroeconômicos 32

Marketing e Vendas 40

Finanças 40

Operações Empresariais 40

Gestão de Pessoas 40

Gestão Estratégica de Negócios 24

Life Design - Planejamento Pessoal, Financeiro e Profissional 40

Módulo I (Eixo comum) - Subtotal 296

Tópicos Avançados 20

Seminários 16

Projeto Final - Orientação 28

Projeto Final - Desenvolvimento 60

Módulo II - Subtotal 124

Total Geral 420



Para mais informações sobre investimento, datas de 
início das aulas, horários, inscrições, fale diretamente 

com a unidade Inova Business School de seu interesse!

www.inovabs.com.br
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