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1. OBJETIVO DO CURSO:   

 

O MBA em Gestão da Inovação visa desenvolver competências que favoreçam a compreensão do 

gerenciamento de um negócio e do processo de geração e gestão do ciclo da inovação e do plano de 

negócios, evidenciando as fontes mais comuns de inovação e os elementos necessários para a 

identificação e aproveitamento dessas oportunidades. 

 

2. PÚBLICO-ALVO E ÁREAS DE ATUAÇÃO: 

 

Gestores em pequenas, médias e grandes empresas, com perspectiva de crescimento profissional, que 

desejam aprimorar seus conhecimentos e desenvolver novas competências e habilidades para 

elaborar estratégias de inovação em todos os níveis organizacionais. 

 

3. QUALIDADE ACADÊMICA: 

 

• A estrutura curricular envolve as ferramentas para desenvolver a gestão da inovação, 

respondendo aos principais desafios do mercado. 

• Corpo docente com sólida formação acadêmica, trajetória profissional desenvolvida em cargos 

de liderança e experiência prática aliada à aplicabilidade de conceitos. 

• Desenvolvimento de Networking, pois a turma é composta por profissionais atuantes em 

empresas de diversos segmentos, proporcionando uma valiosa rede de relacionamento. 

 

4. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS: 

 

1. Entendimento e gerenciamento de um negócio. 

2. Competências de mobilização do processo de geração e gestão do ciclo da inovação. 

3. Competências de desenvolvimento de um plano de negócios. 

4. Competências de identificação e captura do valor das fontes mais comuns de inovação. 

 

5. ESTRUTURA CURRICULAR: 

 

• Ciclo do crescimento do produto 

• Cultura voltada à inovação 

• Direito empresarial 

• Economia brasileira 

• Estratégias de inovação 

• Estratégias gerenciais 

• Finanças empresariais 

• Financiamento e valuation 

• Gestão de marcas 

• Gestão de recursos humanos 

• Gestão de TI 

• Gestão do ciclo da inovação 

• Inovação e sustentabilidade 

• Modelos quantitativos de decisão 
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• Operações e logística 

• Plano de negócios 

• Processo de geração da inovação 

• Propriedade intelectual 

• Trabalho de conclusão - Innovation Management 


