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MBA
GESTÃO DE NEGÓCIOS, 
INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO

INSCRIÇÕES ABERTAS

Início das aulas: 05/08/2019
Duração: 18 meses 
Dias e horários: segundas e terças-feiras 
(semanal) das 18h45 às 22h45 
Carga horária: 500 Horas 
 
*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.
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OBJETIVOS DO CURSO

PERFIL DO ALUNO

DIFERENCIAIS

Executivos graduados em qualquer área de conhecimento, com experiência mínima de 
três anos em gestão de negócios, que queiram comprometer-se com a proposta de um 
curso estruturado para ser um diferencial em suas habilidades gerenciais e em sua carreira 
profissional. O processo seletivo abrange análise curricular e entrevista. 

• Primeiro MBA de inovação no Brasil com a acreditação da AMBA (Associação 
Internacional de MBAs em Escolas de Negócios); 

• Único MBA do mercado em gestão integrada de conhecimento, inovação e 
empreendedorismo, o que permite capacitar profissionais nos mais diversos setores;

• Corpo docente altamente qualificado, formado por doutores, mestres, executivos de 
mercado, e empreendedores de sucesso. Essa diversidade de profissionais proporciona 
um equilíbrio entre teoria e prática nas aulas;

• Conteúdo programático do curso baseado na fronteira do conhecimento na gestão 
estratégica de negócios, inovação e empreendedorismo; 

• O curso é voltado para a prática e instrumentalização dos alunos em ferramentas 
avançadas de inovação, modelagem de negócios, gestão de projetos e programas de 
inovação e empreendedorismo;

• Módulo Internacional de 40 horas na Bentley University, em Boston (EUA), já incluso 
no investimento do curso, exceto aéreo, hospedagem e alimentação.

Capacitar e aperfeiçoar as competências de gestão dos executivos das mais diversas 
áreas em conceitos, métodos e técnicas da Administração, no estado da arte, em 
ambientes multiculturais, que lhes permitam ser os profissionais mais valorizados de suas 
áreas de atuação, orientados pela ética e com habilidades para potencializar resultados 
em organizações nacionais e internacionais. Nos módulos específicos, os participantes 
desenvolverão competências para propor a adoção de estratégias organizacionais que 
considerem a inovação e o empreendedorismo, desde a sua concepção, planejamento e 
implementação. O foco é o desenvolvimento de processos eficientes em organizações, 
novos modelos de negócios, criação e gestão de startups. 

METODOLOGIA

O curso é baseado em metodologias ativas, por meio de práticas de ensino-aprendizagem 
baseada em projetos, na solução de problemas, estudos de caso reais, e atividades em 
grupos. Essas metodologias visam aumentar a retenção do conteúdo multidisciplinar, e 
estimular a capacidade dos alunos para resolver problemas de maneira colaborativa ou 
individual. Os alunos participam de simulações, jogos de empresas, e oficinas práticas. 
Para o trabalho de conclusão de curso, os alunos são incentivados a desenvolver um plano 
de negócios, ou um projeto de aplicação prática. Há um equilíbrio entre aulas expositivas, 
atividades aplicadas, vivências em grupo, e palestras com especialistas de mercado. O 
conjunto de atividades visa o desenvolvimento de competências dos participantes na 
gestão da inovação e do empreendedorismo.
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O Ambiente Econômico e a Gestão de Estratégica dos Negócios
• Fundamentos da macroeconomia
• Economia brasileira e cenários
• Oportunidades de negócios no comércio internacional
• Gestão estratégica
• Ética empresarial
• Gestão de compliance

Gestão de Pessoas e Habilidades Gerenciais
• Mapas mentais na prática
• Pensamento sistêmico
• Técnicas de comunicação verbal e escrita
• Inteligência emocional e o profissional no mercado de mudanças
• Cultura, valores e poder nas organizações
• Comportamento cultural e humano
• Gestão de pessoas e competências gerenciais
• Workshop: gestão de carreiras

Marketing
• Fundamentos de marketing e comportamento do consumidor
• Novas tendências em marketing
• Comunicação em marketing
• Marketing digital e mídias sociais
• Coolhunting e pesquisa de tendências
• Marketing de tecnologia e difusão da inovação

Contabilidade Gerencial e Finanças Corporativas
• Matemática financeira
• Estatística aplicada
• Contabilidade como instrumento de gestão
• Gestão estratégica de custos
• Mercado financeiro e análise de investimentos
• Modelos de investimentos

Gestão de Operações e Produtos
• Governança corporativa
• Balanced scorecard
• Organização de operações
• Gestão de produtos
• Negociação
• Gestão do conhecimento

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO*

MÓDULO 1
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Gestão Estratégica da Inovação
• Design de negócios empreendedores
• Inovação sustentável
• Gestão da inovação tecnológica
• Estrutura organizacional e mudanças
• Gestão de mudanças para inovação
• Big data aplicado aos negócios
• Indústria 4.0
• Negócios e investimentos com blockchain e criptomoedas

Organização e Técnicas para a Gestão da Inovação e do Empreendedorismo
• Design thinking  
• Inovação aberta
• Inovação no modelo de negócios
• Inovação radical
• Adoção e difusão de inovações tecnológicas
• Métricas de inovação
• Workshop: como potencializar a sua criatividade

Gestão Estratégica do Empreendedorismo
• O empreendedor e a decisão de empreender
• Design de serviços
• Lean startups
• Plano de negócios
• Startups: desafios do empreendedor e do investidor
• Liderança para o empreendedorismo
• Práticas de intraempreendedorismo

Ecossistema de Inovação
• Incentivos fiscais para P&D e fontes de financiamento
• Parcerias de tecnologia no ecossistema de inovação
• Inteligência tecnológica e desempenho de negócios
• Radar da inovação: tecnologias emergentes
• Inovação e competitividade
• Vigilância, internet e phishing

Gestão de Projetos de Inovação e Empreendedorismo
• Visão integrativa e alinhamento estratégico de projetos
• Gestão de portfolio de projetos
• Estrutura para projetos e PMO
• Canvas e mapas mentais aplicados em projetos
• Gestão de projetos de inovação
• Gestão de projetos de empreendedorismo
• Laboratório prático de gestão de projetos 
• Desenvolvimento rápido de produtos tecnológicos

MÓDULO 2
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FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃOFUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Doutora Ruth Cardoso, 7.221 – CEP 05425-070 – Pinheiros – São Paulo/SP
Informações: Tel: (11) 3732-3539 | martav@fia.com.br | fia.com.br

Metodologia de Pesquisa em Administração  
• Metodologia de pesquisa
• Seminário de pesquisa 
• Laboratório de gestão e tomada de decisão

Atividades complementares 
• Sessão de integração dos participantes 
• Palestras com especialistas
• Provas presenciais 

Módulo internacional 
• Seminários, palestras e visitas técnicas 

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio. 

MÓDULO 3
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INFORMAÇÕES
(11) 3732-3539 | faleconosco@fia.com.br


