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CONSELHEIROS TRENDSINNOVATION 
 
 
Somos uma organização sem fins lucrativos formada por Conselheiros TrendsInnovation, 
alumni do “Programa de Certificação de Conselheiros TrendsInnovation”, da Inova Business 
School. A associação foi criada em 2020 e tem como propósito trabalhar networking e educação 
continuada e gerar oportunidades de carreira aos TrendsInnovation. 
 
Temos como objetivo divulgar nossos associados para o mercado, ajudando empresas a 
preencherem vagas em Conselhos com profissionais diferenciados. Além de conhecimento  
em governança corporativa, Compliance, gestão e finanças, tem como foco futuro, inovação 
e tendências, a fim de contribuir para a perenidade dos negócios.  
 
Nossos Conselheiros e Conselheiras estão aptos a atuar em Conselhos Administrativos ou 
Consultivos, como líderes de comitês para empresas familiares, de capital fechado ou aberto,  
start-ups e scale-ups. Sempre com foco em tendências, inovação e futuro.  
 
Também fazemos a estruturação de Conselhos Administrativos e Consultivos, a configuração de 
Comitês, estruturamos áreas de Compliance, implantamos projetos de Governança e de Gestão.  
 
Trabalhamos, ainda, sob demanda das empresas, com Equipes Reflexivas, ou seja, fóruns virtuais 
formados por uma equipe pluridisciplinar de associados, que abraçam igualdade, diversidade e 
inclusão, e que dão suporte aos seus associados discutindo questões relevantes em conselhos. 
 
Para saber mais:  
 
Book de Conselheiros: https://conselheiros.pro/book-de-conselheiros/ 
Site: https://conselheiros.pro/  
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/conselheiros-trendsinnovation/ 
 
 

Perfis de associados, de acordo com seu ESTATUTO da Conselheiros TrendsInnovation: 

 

Corporativo (seu caso!) - De acordo com o estatuto social da Associação dos 

Conselheiros TrendsInnovation do Brasil, ASSOCIADO CORPORATIVO caracteriza-se por 

ser o associado na pessoa jurídica. O ASSOCIADO CORPORATIVO (PJ) deverá indicar até 

dois membros (PF), com vínculo formal com a empresa, para representá-lo diante da 

Conselheiros TrendsInnovation. Valor da contribuição associativa mensal = R$680,00. 

 

Associados – Associados sem a certificação como Conselheiros TrendsInnovation oferecida pela Inova BS, 

que passam por uma avaliação do Conselho Diretor para serem aceitos. Entre os critérios para aceitação 

está ter conhecimento e/ou experiência em inovação, tendências, transformação digital, governança e/ou 
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conselhos. Para permanecer na Associação devem fazer a Certificação como Conselheiros 

TrendsInnovation pela Inova num prazo de até 18 meses após serem aceitos na associação. Pagam 

mensalidade de R$ 180,00 em 2022. Haverá reajuste de valor em 2023. 

 
TrendsInnovation – Associados que têm a certificação como Conselheiros TrendsInnovation oferecida 
pela Inova Business School. Pagam mensalidade com 16,5% de desconto ou R$ 150,00 em 2022. Em 2023 
o valor será reajustado. 
 
Eméritos – Associados que têm a certificação como Conselheiros TrendsInnovation pela Inova BS e que 
participaram da 1ª Assembleia Geral, em 2020, para constituição da Associação. Pagam mensalidade com 
33% de desconto – que também será reajustada em 2023. 
 
Convidados – Personalidades com notório saber. Não pagam mensalidade. 

Compromissos do Associado Corporativo: 

1. Pagar regularmente o valor da contribuição associativa mensal de R$680,00 

(2022). 

2. Aceitar os reajustes, que acontecerão na mesma proporção e periodicidade dos 

demais associados. 

3. Aceitar que a associação do CORPORATIVO é válida sempre por períodos 

anuais.  

4. Observar que a renovação do período de associação será automática, salvo 

solicitação de cancelamento que deverá ser apresentado ao Conselho Diretor 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do encerramento do ciclo. 

5. Dedicar mensalmente um número de horas para a associação – seja 

participando de eventos de LifeLong Learning ou de Networking, seja 

realizando trabalhos voluntários para divulgar a CT para o mercado. 

Benefícios do Associado Corporativo: 

- O Associado Corporativo poderá receber condições comerciais especiais para serviços 

de Conselho, Implementação de Governança, Equipe Reflexiva e outros serviços 

oferecidos pela Associação dos Conselheiros TrendsInnovation de acordo com 

deliberação do Conselho Diretor, sempre em defesa dos interesses sociais, em 

igualdade de condições para todos os ASSOCIADOS CORPORATIVOS que estejam em 

dia com suas obrigações sociais. 

- Consistente networking com mais de 90 Conselheiros em atuação em conselhos ou 

Certificados como TrendsInnovation.  
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- Eventos mensais de educação continuada (lifelong learning) no formato de palestras, 

workshops e cursos. Já tivemos eventos com grandes nomes como Neivia Justa, Allan Costa 

e até um evento internacional com o futurista Bert Thilborgh.  

- Após sua inscrição você poderá assistir todos os eventos passados em 

https://conselheiros.pro/lifelonglearning/ desde que esteja logado 

 

- Equipe Reflexiva (https://conselheiros.pro/equipe-reflexiva/) - fórum de experts, disponível 

a todos os conselheiros trendsinnovation e associados, para discutir dúvidas, dificuldades, 

desafios que surgirem em sua atuação como Conselheiro. Você também pode se voluntariar 

a ser membro de uma equipe reflexiva e assim ir adquirindo experiência de conselheiro. 

 

- Ter seus artigos publicados no Linkedin (https://www.linkedin.com/company/conselheiros-

trendsinnovation/) e no site da Associação (https://conselheiros.pro/artigos/).  

 

- Participar dos podcasts (https://conselheiros.pro/entrevistas/) como entrevistado ou como 

entrevistador.  

 

- Fazer parte da Lista de Profissionais que pode falar em nome da Associação sobre 

inovação, futuro, tendências, novas tecnologias, transformação digital, ESG, diversidade e 

equidade, metaverso, cybersegurança, humanos 2.0 e outros temas da atualidade para a 

Grande Mídia (jornal Valor Econômico, revista Exame entre outros veículos de destaque). A 

lista é trabalhada por nossa Assessoria de Imprensa em mais de 50 importantes veículos de 

comunicação.  

 

- Descontos em cursos, plataformas, aplicativos negociados com parceiros da ACTIB, entre 

eles Inova Business School, FIA, iCarta etc. 

 

O que não está previsto para Conselheiros Corporativos: 

- Participação no Book de Conselheiros (https://conselheiros.pro/book-de-conselheiros/  

- Participação no Screening de Conselheiros – Indicação que o SQUAD de Carreira faz para 

empresas e head hunters que procuram a Associação dos Conselheiros TrendsInnovation do 

Brasil em busca de Conselheiros. 
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