
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pós-MBA TrendsInnovation 

Inova Business School & G.I.F Innovation & Future 

 

 

 

 

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 GIF® INNOVATION & FUTURE 

 

Fundado em janeiro de 2012, é um núcleo de estudos composto de Membros Titulares Vice-

Presidentes, Diretores e Heads de Marketing, Comunicações, Recursos Humanos, Tecnologia, 

Vendas, Digital, Estratégia, BI, Administração dentre outras áreas correlacionadas, efetivos e 

nomeados, congregando assim o alto intelecto necessário para o desenvolvimento destes 

trabalhos. Orientado por reconhecidas Alianças de Conteúdos, somado a uma ampla rede de 

Parceiros Estratégicos Nacionais e Internacionais, este núcleo tem por objetivo, através de 

reuniões fechadas e restritas aos seus membros, o debate e o aprofundamento de temas atuais 

e de alto impacto, auxiliando na assertividade das estratégias planejadas e nas decisões 

corporativas, considerando o benchmarking e cooperação entre seus integrantes. Todas as suas 

atividades e realizações são absolutamente low profile, não personificando as visões e opiniões 

de seus membros, garantindo assim a liberdade de expressão em suas reuniões. 

 

 

 

 

Rodrigo Romero 

Com 19 anos de experiência integralmente direcionada para 

as relações humanas e corporativas, tendo se especializado 

nas relações entre stakeholders no high level empresarial, 

para a geração de resultados e no desenvolvimento das 

habilidades sócio comportamentais. Especialista nesta 

condução com Empresários e C-Level, tendo alcançado amplo 

conhecimento estrutural das redes de decisão e influências nas organizações. É Membro 

convidado de Conselhos e Comitês Estratégicos de Desenvolvimento de Negócios e Relações 

Empresariais, de reconhecidas organizações presentes no Brasil.    

Professor convidado por Instituições de Ensino, tais como FIA, FGV, ESPM, Anhembi Morumbi, 

UNIP, dentre outras, para palestras, treinamentos e workshops, à desenvolver conteúdos para 

programas focados nestes temas. 

http://www.gifgroup.com.br/


É Conselheiro da ADVB e da CICIBAS Câmara de Investimentos e Comércio da Arábia Saudita. 

Após sua graduação em Administração, especializou em Neurociência do Comportamento 

Humano, área na qual tem realizado diversas pesquisas e estudos de aprofundamento. 

Após anos de experiências corporativas, fundou em 2011 o Grupo e³, holding que coordena 

negócios relacionados ao desenvolvimento de conteúdos para o fomento das relações 

corporativas, e outros voltados para a educação. Dentre os negócios do grupo estão: 

 

• G100® Américas, com canais de operações em países da América Latina, que em nosso 

país opera através do G100® Brasil, reunindo mensalmente empresários, presidentes e 

CEOs; 

• GIF® Innovation & Future, com operação similar ao anterior, é voltado a vice-

presidentes, diretores e heads de marketing, comunicações, recursos humanos, 

tecnologia, vendas, digital, estratégia, BI, administração e outras áreas correlacionadas; 

• BIOS® Biografia do Sucesso, plataforma voltada ao desenvolvimento socio-

comportamental das relações humanas e corporativas, baseadas em diretrizes de 

metodologias próprias denominadas NeuroSocioHabilidade® e MIR® Metodologia de 

Inteligencia Relacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O PROGRAMA 

 

O Pós-MBA TrendsInnovation é um programa prático e aplicado, desenhado para gerar 

resultados rápidos na carreira dos participantes e ampliar sua capacidade de liderança. Como 

metodologias fortemente ativas, o Pós-MBA TrendsInnovation gera fortes interações, trocas de 

experiências e network entre os participantes e outros profissionais do mercado. 

Este programa foi elaborado para receber executivos, empresários e profissionais liberais que 

tenham, no mínimo, sete anos de carreira, sendo três em cargos de gestão, e que já tenham 

cursado pelo menos um curso de MBA Executivo ou uma Pós-graduação em negócios. 

 

Objetivos do Pós MBA TrendsInnovation: 

1. Atualizar e apresentar as tendências nos fundamentos de gestão; 

2. Preparar os participantes para os desafios do futuro; 

3. Desenvolver uma cultural geral e uma visão humanística das relações profissionais; 

4. Aprofundar os conhecimentos na sua área de atuação – Mentoring individual; 

5. Elaborar e discutir o planejamento de carreira do aluno – Coaching individual. 

 

Os objetivos 4 e 5 acima serão alcançados através de sessões individuais de Coaching e 

Mentoring. Individualmente e de forma totalmente personalizada, o aluno terá um espaço 

comente seu para desenvolver as competências necessárias para atingir seus objetivos de 

carreira no curto prazo.  

  

O Pós MBA Inova está dividido em três módulos: 

I – Temas emergentes: Neste módulo os alunos irão se qualificar em seis temas emergentes e 

que farão a diferença em termos de competências e conhecimentos no futuro; 

 

II – Tendências em gestão: Aqui os alunos irão se atualizar, de forma rápida, em relação aos 

principais fundamentos de gestão, focando nas ferramentas mais atuais e visões futuras sobre 

os mesmos; 

 

III – Coaching & Mentoring: Grande diferencial deste programa, estas sessões foram criadas 

para dar ao aluno a oportunidade de, individualmente, discutir e desenvolver suas competências 

técnicas e comportamentais. 

 



A VISÃO DE ALGUNS EX-ALUNOS 

 

 “Estratégia, inovação, tecnologia, comunicação, gestão, 

liderança, geração de valor, tendências e mercado são 

palavras que constantemente rondam a mente de 10 entre 10 

executivos em todos os lugares do mundo. No Pós-MBA da 

Inova Business School, esses temas são tratados por 

professores que conhecem profundamente a realidade do 

mundo empresarial, em um ambiente dinâmico, sem 

barreiras, que propicia a troca constante (e muito rica) de 

experiências, por meio de abordagens construídas sob medida para um público que busca algo 

além dos conceitos e modelos trazidos por um MBA. Sem dúvida, é uma excelente oportunidade 

para atualizar os conhecimentos e construir um networking bastante valioso. Recomendo.” 

Samir Pires - Diretor Jurídico, Compliance e Relações Governamentais SMART Modular 

Technologies 

 

 “Eu fiz o Pós MBA de Tendências Aplicadas à Gestão 

Empresarial, com foco em Gestão de Pessoas, pois estava 

passando por um momento muito importante em minha vida, 

que foi a transição de carreira. O fato de termos uma 

variedade de disciplinas, com o foco em tendências e 

inovações, me ajudou a entender melhor o caminho que eu 

estava trilhando. Tínhamos uma relação de muita 

transparência, trocas, respeito e positivas "provocações" nas 

aulas, pois o nível de maturidade dos alunos e dos professores nos permitia isso. Como 

complemento tínhamos sessões de mentoring e coaching, que eram direcionadas aos nossos 

focos no curso. No meu caso, que era em Gestão de Pessoas, as duas grandes profissionais com 

quem trabalhei tiveram um papel muito importante na construção de minha nova jornada, pois 

elas me orientaram de maneira muito clara em como construir e pensar meu futuro.  

Acho por isto o formato deste curso da Inova Business School muito apropriado, juntando de 

maneira inteligente as aulas com elevados conteúdos e as sessões de mentoring e coaching!” 

Lilian G. Lobenwein é atualmente Líder Especialista de RH na CI&T. Seu foco é trabalhar junto 

às pessoas dos clientes, ajudando no entendimento de que uma transformação lean digital só é 

plena, se suas pessoas também são transformadas! 



 

 
 “Com uma proposta sólida e inovadora, o Pós-MBA da Inova 

convida os alunos a revisitar vários temas de gestão, 

liderança, cultura e humanidades sobre uma nova ótica, com 

o que vem se consolidando em tendências de mercado. A 

senioridade e experiência dos alunos foram os grandes 

diferenciais para enriquecer as discussões em sala de aula e 

construir relações de troca de experiências, mesmo após a 

conclusão do curso.” 

Ricardo Basaglia - Diretor Executivo Michael Page e Page Personnel 

 

 

 “No início tive dúvidas sobre participar do Pós MBA da Inova. 

Fazia apenas 5 meses que havia assumido a posição de CEO de 

um grupo de empresas e estava bastante atarefado. Contudo, 

após assistir a primeira aula, tive a certeza que era algo de 

extrema importância para o momento que estava vivendo. O 

Modelo único, com mentoria e coaching individual, conteúdo 

relevante e atual foram, sem dúvida, o combustível que minha 

carreira precisava naquele momento e me impulsionou para novos horizontes. Só tenho a 

agradecer pelo profissionalismo de todos os docentes e equipe da Inova.” 

Marcelo Souza – CEO Indústria Fox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANVAS LMS 

 

 

 

Além das sessões presenciais, os participantes terão acesso a 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 curso, estando ou não em sala de aula. 

 

 

MÓDULOS E CARGA HORÁRIA 

 

 

Pós-MBA TrendsInnovation 
 

 
Sessões Presenciais  Canvas LMS  Total  

MÓDULO 1 – Temas Emergentes 48 20 68 

Aula Inaugural 4 0 4 

Futuro e Tendências 8 4 12 

Criatividade e Ideation 8 4 12 

Pitch de Negócios 8 4 12 

Visitors 8 0 8 

Comunicação Emocional Aplicada à Liderança 8 4 12 

Carreira e Competências do Futuro 8 4 12 

MÓDULO II – Tendências em Gestão 48 24 72 

Cenários Macroeconômicos 8 4 12 

Futuro e Tendências em Marketing e Vendas 8 4 12 

Futuro e Tendências em Gestão de Pessoas 8 4 12 

Futuro e Tendências em Gestão de Operações 8 4 12 

Futuro e Tendências em Gestão Financeira 8 4 12 

Gestão Estratégica de Negócios 8 4 12 

MÓDULO III – Coaching & Mentoring 10 0 10 

Sessões individuais de Mentoring – área escolhida 5 0 5 

Sessões individuais de Coaching de Carreira 5 0 5 

TOTAL 106 44 150 



MÓDULO I – TEMAS EMERGENTES 

 

Futuro e Tendências 

Metodologias de mapeamento do futuro – Prospectiva e Foresight. As MegaTendências e as 

Timelines 2020-2050: seus impactos nos negócios, mercados e empresas. Tendências 

comportamentais e Business Trends. 

 

Criatividade e Ideation 

Processo criativo – fantasia, imaginação, descoberta – os pilares da geração de ideias; Métodos 

de produção criativa – brainstorming, projeção imagética, retrato chinês, pensamento lateral; 

Pensamento disruptivo; Estímulo de ideias. 

 

Pitch de Negócios 

Metodologias e técnicas para se fazer apresentações espetaculares. Como planejar, preparar e 

conduzir um Pitch de forma profissional, persuasiva e eficaz. 

 

Visitors 

Nestas sessões receberemos executivos ou empresários convidados para apresentarem casos 

reais e debaterem com os alunos do programa. 

 

Comunicação Emocional Aplicada à Liderança 

Ementa: Biologia x Psicologia. Rapport contextual. Sistemas representacionais e como se 

comunicar dentro deles. Leituras corporais a partir de químicas cerebrais. Escuta empática e 

comunicação não-violenta. Aplicações práticas para o dia a dia da gestão de pessoas.  

 

Carreira e Competências do Futuro 

Quais serão as competências mais demandadas nesta década para líderes. Rotas de 

desenvolvimento (em si e na sua equipe). Modelo de planejamento de carreira. 

 

 

MÓDULO II – ATUALIZAÇÃO E TENDÊNCIAS NOS FUNDAMENTOS DE GESTÃO 

 

Nestas sessões, os alunos irão revistar os principais fundamentos e, principalmente, as conhecer 

as tendências para cada área funcional, para a economia e para as estratégias empresariais. 

  



MÓDULO III – COACHING & MENTORING INDIVIDUAL 

 

Mentoring individual: 5 sessões individuais com um professor especialista na área escolhida, 

onde o aluno poderá discutir e aprofundar, individualmente, os temas de seu interesse e 

atuação. 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 

• Finanças 

• 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 

 

Coaching individual: 5 sessões individuais, onde o aluno irá receber as orientações e 

acompanhamento do seu Planejamento pessoal, financeiro e profissional, cujas ferramentas já 

foram apresentadas no módulo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDENADOR DO PROGRAMA 

 

 

Nelson Fernandes Jr. 

Formado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (RJ) 

e em Economia pela Universidade Estadual da Guanabara, 

com cursos de pós-graduação em Comércio Exterior pela 

Faculdade de Relações Internacionais da Guanabara e 

Universidade Federal do RJ (COOPEAD). Nelson é, também, 

conselheiro certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa - na 39ª turma. Conselheiro 

TrendsInnovation certificado pela Inova Business School. Trabalhou por mais de 30 anos na IBM 

e foi responsável por várias atividades de “back office” no Brasil, com amplo conhecimento nas 

áreas de Faturamento e Contas a Receber, Suporte as Operações de Marketing, Relações 

Governamentais, Remanufatura 4PL, Logística Reversa e Regulamentação de Impot/Export. Foi 

Executivo de Logistica Global para toda a América Latina. É fundador do Comitê de Supply Chain 

e Sponsor da Força Tarefa de Infraestrutura da AMCHAM – Câmara Americana de Comércio 

(Palestrante convidado de diversos Fóruns do Instit. Logística e Supply Chain (ILOS), Federação 

de Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), CICLO, ASLOG, IMAM e AMCHAM. Em 2014 fundou 

a RGN Log - Soluções de Logística e Supply Chain com o intuito de atuar nas transformações das 

práticas logísticas no país, com uma consolidação do conceito de 4PL no mercado e na 

valorização do profissional de logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



EQUIPE DE PROFESSORES, COACHES E MENTORES 

 

 

Anderson Pellegrino  

Experiência e formação: Economista e Mestre em Economia 

pelo Instituto de Economia da UNICAMP. Doutorando em 

Economia Aplicada. Atuou como analista na Diretoria de 

Operações Internacionais da Natura Cosméticos, foi professor 

e consultor do SEBRAE-SP. Atualmente, professor da 

Faculdade ESAMC, FGV Management e da Inova Business 

School. Coordenador do curso de Administração da Unità Faculdade. 

 

André Guimarães 

Experiência e formação: Coordenador da disciplina de Gestão 

Estratégica de Negócios e orientador do Plano de Negócios 

Digitais e Gestão da Qualidade na Inova Business School. 

Experiência de 15 anos no mercado Latino Americano de 

Telecomunicações e alta tecnologia, tendo atuado em 

empresas como Corning Inc., Draka, Huawei Technologies, 

Padtec, e 3M do Brasil. Atualmente dirige as operações da 

Finisar Inc. para América Latina. É graduado em Física e Física Aplicada, com Pós-graduação em 

eletrônica quântica, com MBA em Marketing pela Johnson School – Cornell e em Trends & 

Innovation. 

  

Luciano Alves Rocha 

Experiência e formação: Especialista em Administração de 

Empresas - CEAG – FGV, 2008. Graduado em Engenharia 

Elétrica - USP – São Carlos, 2003. Carreira de 12 anos na gestão 

de processos de negócio nas áreas de TI e Supply Chain em 

empresas nacionais e multinacionais tais como Unilever, 

Abrange Logística e Construtora Tenda. Atuação na gerência 

de projetos de implantação de operações logísticas de 

armazenagem e distribuição em empresas como AmBev e Coelce, gerando aumento do 

faturamento e expansão das atividades em nível nacional. 



 

 

 

Luis Rasquilha 

CEO da Inova Consulting e da Inova Business School; Professor 

da Fia, Fundação Dom Cabral e Hospital Albert Einstein. 

Colunista do MIT Sloan Review Brasil. Board Member do G100 

Brasil e do Criptobanco Capitual. Formação em Disruptive 

Strategy (Harvard Business School), Criatividade e Design 

Thinking (Stanford University), Gestão (Inova Business School, 

ISG e ISCTE), Empreendedorismo e Gestão da Inovação (UCP), 

Marketing (UCP) e Comunicação (INP). 

 

 

 

Miguel Caeiro 

Sólida experiência em cargos de executivo sênior em bens de 

consumo de movimento rápido, setores de mídia, digital e 

móvel em diferentes regiões e continentes. Mais de duas 

décadas em diferentes empresas (Unilever, Portugal Telecom, 

Cesce e Lookout). 

Alimentou uma profunda paixão pelos consumidores, em 

tudo o que leva conhecimento e insights para ação e 

resultados. Formado em Administração pela Católica Lisbon Business & Economics University; 

Português, 50 anos, mora em São Paulo, casado e com 3 filhos, católico e voluntário em uma 

associação para tratamento de crianças com câncer. 

 

 

 



Marcelo Veras 

Presidente da Inova Business School.  Sócio e membro do 

conselho da Inova Consulting. Conselheiro da SBCE - 

Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional. Professor de 

Planejamento de carreira na Inova Business School. Mentor 

do Founder Institute.Experiência de 30 anos em empresas tais 

como: Rede Positivo, Souza Cruz, Claro, TIM, ESPM,  ESAMC, 

Inova Consulting, Atmo Educação e Unità Educacional. Autor 

e Co-autor de seis 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) e Educação 4.0 (2019). 

Graduado em Engenharia Química, com Pós-Graduação em Gestão de Produção, MBA Executivo 

em Marketing. MBA Executivo em Gestão de Negócios. Pós MBA em Finanças. Conselheiro 

TrendsInnovation certificado. 

 

 

 

Max Franco  

Formado em Letras, é professor de Língua Portuguesa, língua 

Italiana, Literatura, Redação e Storytelling, além de Guia de 

Turismo. É pós-graduado em Inovação em Educação e mestre 

em Gestão de Negócios. Max Franco trabalha com educação 

faz 30 anos, tendo experiência internacional e em escolas e 

faculdades de São Paulo e Fortaleza. É autor de 8 livros, entre 

eles “Storytelling e suas aplicações no mundo dos negócios”, 

lançado pela Editora Atlas em 2015 e “A jornada do aprendiz: storytelling e metodologias ativas 

na educação”. É consultor de diversas empresas de consultorias em São Paulo e Rio de janeiro, 

trabalhando sempre com o tema Storytelling e com comunicação corporativa. Acumula 

experiências de ministrar treinamentos empresas de marcas de renome nacional: Globosat, 

Estadão, Claro, Net, Mauricio de Sousa Produções, Universidade corporativa Ernst Young (EYU), 

Inova Business School, Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, entre outras. 

Atualmente, é, também, coordenador do curso de Pós-graduação em Metodologias ativas do 

IBFE e professor convidado de faculdades de diversas cidades brasileiras. 

 

 



 

Miriam Moreira 

Experiência e formação: Longa experiência como executiva de 

Gestão de Pessoas em empresas multinacionais de grande 

porte, tais como WABCO e  Merck Sharp & Dohme, onde 

liderou todos os subsistemas de RH. Soma-se a essa 

experiência a intensa participação em comitês executivos, 

grupos profissionais de RH e associações de indústrias. 

Atualmente assessora líderes de empresas e profissionais de 

RH no desenho e implantação de estratégias de Gestão de Pessoas com foco em resultados e 

em pleno alinhamento com as Estratégias de Negócio. É ainda Coordenadora Nacional da 

disciplina de Gestão de Pessoas e do MBA em Gestão de Pessoas e Resultados da Inova Business 

School. Terapeuta Ocupacional pela PUCCAMP, pós-graduada em Gestão e Estratégia de 

Empresas pela UNICAMP e estudos avançados sobre Liderança pela Fundação Dom Cabral.  

 

 

 

Rubens Pimentel Neto 

Diretor da Inova Consulting - Universidade Corporativa. 

Consultor Empresaria com larga experiência em Liderança, 

vendas e RH, adquirida como executivo em empresas líderes 

de mercado como Grupo Camargo Corrêa, Moore 

Formulários, Placas do Paraná, GTech, Bovespa e Agência 

Estado – Grupo O Estado de São Paulo, entre outras.  

Desenvolve programas de Educação Corporativa, Consultoria 

e Coaching para diversas empresas, tais como: Bayer, Dupont, Xerox, TOTVS, Ambev, Nestlé, 

DHL, Edenred, EY, Unilever, Grupo Ultra, Bosch, John Deere e FMC, entre outras. É professor 

universitário e MBA.  

Marketing pela ESPM. MBA em Gestão Empresarial pela FIA-USP, Effective Sales Management 

pela Michigan Business School e pós-graduação em finanças.  

Conselheiro de Administração pelo IBGC e Conselheiro TrendsInnovation Certificado –Master 

Coach pelo BCI – Behavioral Coaching Institute. É autor do livro “A Venda com Corpo, Mente e 

Alma” e colaborador do livro “Liderança Empresarial”. 

 

 



 

Tadeu Brettas 

Publicitário, com 30 anos de experiência à frente de 

departamentos de criação em agências de comunicação. Um 

dos profissionais de propaganda mais premiados do interior 

de São Paulo. Professor-orientador, há 15 anos, dos trabalhos 

de conclusão de curso dos alunos de graduação e pós-

graduação, nas áreas de Comunicação Mercadológica, nas 

instituições onde leciona. Formação: Graduado em 

Publicidade e Propaganda, Pós-graduação em Gerência de Marketing e Mestrado em 

Administração de Empresas. 

 

 

  

Thiago Fernandes 

Coordenador nacional e professor do MBA em Gestão 

Financeira da Inova Business School. Atualmente, Gerente 

Regional de Compliance na Yara/Galvani Joint Venture. 

Trabalhou na 3M do Brasil por 20 anos com escopo regional 

para a América Latina como Gerente de Compliance. Conta 

com 8 anos de experiência em auditoria 

operacional/financeira em todas as subsidiárias 3M na 

América do Sul e 6 anos nos departamentos de finanças da corporação. Six Sigma Black Belt 

certificado em projetos de logística, administração de materiais, atendimento ao cliente, M&A 

e importação. Professor da ESAMC há 10 anos, nas disciplinas da Área Financeira e de 

Controladoria, em cursos de Graduação e MBA. Graduado em Administração de Empresas, com 

MBA Executivo Internacional em Finanças, Controladoria, Auditoria e Negócios Internacionais. 

 

 

 

 

  

 



João Rilton 

Psicanalista Clínico, Master Trainer em Programação 

Neurolinguística, Pós-graduado em Neurociência Aplicada à 

Educação, Pós-graduado em Inovação em Educação. É sócio-

fundador e Trainer da SBCE (Sociedade Brasileira de 

Comunicação Emocional), onde é o criador dos cursos 

NeuroPractitioner e Oratória de Alta-Performance. Coordena 

três cursos de pós-graduação no Instituto Brasileiro de 

Formação de Educadores (IBFE). É um dos idealizadores, e atua coordenador, da pós-graduação 

em Neurociência Aplicada à Educação. Também coordena as pós em Educação Socioemocional 

e Psicopedagogia Clínica e Institucional (IBFE). Professor de “Comunicação Emocional aplicada à 

gestão de pessoas” no Pós-MBA da Inova Business School. É coordenador do Laboratório de 

Música e Neurociência da Associação Cândido Ferreira de Saúde Mental. É graduado em 

Composição Musical, trabalhou como pianista e compositor profissional.  Atua no voluntariado 

como professor de Hatha-Yoga e Meditação na Associação Cândido Ferreira. 

 

   

Fausto Ferreira 

Owner e Coach da Ferreira da Silva – Coaching, atua desde 

2007. Professor convidado da Inova Business School, onde 

conduz Processos de Coaching para os alunos de Pós-MBA e 

MBA. Colunista do Blog da Inova Business School, escreve 

mensalmente na coluna O Sentido da Vida. Atua desde 1977 

na área de Recursos Humanos, tendo ocupado posições 

gerenciais em empresas nacionais e multinacionais. Na área 

de Busca e Seleção de Executivos, atuou de 1997 a 2006, tendo sido sócio e proprietário da 

Ferreira & Penteado. Membro do FAB – Future Advisory Board da ACIC, nos anos de 2017 e 

2018. 

Graduado em Pedagogia pela PUC – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com 

Especialização em Orientação Educacional. Pós-graduado em Administração de Empresas e de 

Recursos Humanos pela FGV – Fundação Getúlio Vargas – SP. Educação Continuada em 

Comunicação Emocional, Foco e Produtividade, Metodologias Ativas, Neuromanagement, 

Tendências, CoolHunting e Inovação.  

 

 



TURMA ÚNICA 2020 – SÃO PAULO 

 

Dados Gerais:  

Aulas  às terças- feiras das 19h00 às 22h30. 

 

Início das aulas: 14 de abril de 2019. 

 

Duração: 06 meses. 

 

• Módulo I:  Abril, Maio e Junho; 

• Julho: Férias; 

• Módulo II: Agosto, Setembro e Outubro. 

 

As sessões de coaching e mentoring acontecem ao longo do programa e podem ser presenciais 

ou através de ferramentas de conferência. Isso será definido em conjunto entre o participante 

e seu coach e mentor. 

 

Vagas: máximo 30 participantes. 

 

Confirmação da abertura da turma: 10 dias úteis antes da data de início do curso. 

 

Investimento: 

Taxa de Matrícula: R$ 120,00 

 

 

 

 

 

 

 

Opções de Pagamento 

Membros do GIF/ 
ou empresas 

parceiras 

 

Valor Normal 

Preço total R$ 11.220,00 R$ 13.200,00 

À vista R$ 10.098,00 R$ 11.880,00 

6 parcelas R$ 1.870,00 R$ 2.200,00 

8 parcelas R$ 1.430,00 R$ 1.683,00 



Formas de pagamento (parcelado em 6 ou 8 vezes): 

- 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. 
 

 
   

- Boleto bancário (vencimentos todo dia 10, 20 ou 30) diretamente com a unidade, por email - 

primeiro vencimento será no mês de início do curso.  

 

Forma de pagamento (à vista): 

- Boleto bancário com vencimento para 5 dias após a data da matrícula no site (enviaremos o 

boleto por email). 

 

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. 

 

Pré-requisitos 

• 7 anos de experiência profissional, sendo no mínimo 3 anos em cargo de gestão (Poder 

de decisão e gestão de resultados que impactem o negócio da empresa. Será avaliado no currículo); 

• Inglês (leitura). 

 

Documentos necessários (anexar ao realizar a inscrição - 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; 

• Enviar à secretaria cópia do curriculum ou perfil do LinkedIn 



 

 

 

 

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 São Paulo 

Edifício Bela Santos  

Alameda Santos nº 2441, 9º andar.  

                       Jardim Paulista - São Paulo/SP  

(11) 4561-0731  |  (11) 4561-0738 

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/
http://www.inovabs.com.br/paulista
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=
http://www.gs1br.org.br


 


