
Trilha ESG

ESG na Prática: 
Proteção e 
geração de valor
O ambiente de negócios em diversos setores da economia tem se tornado mais complexo. 
Considerar a prática ESG no modelo de gestão, quer seja empresa de capital aberto, fechado 
ou de controle familiar é um grande desafio. Compreender o ambiente sistêmico e a cultura das 
organizações, assim como adequar o modelo de governança são caminhos para o sucesso. 

O curso se propõe a promover um amplo debate em torno de temas transversais como cultura, 
ética, governança e gestão à luz dos conceitos e práticas ESG. Desta forma, contribuir para que o 
participante possa considerar em sua atuação, caminhos para superar as principais dificuldades 
para evoluir com a agenda ESG conectada à estratégia dos negócios.

On-line



Principais temas abordados
• Atuação com propósito

• Ambiente de negócios 

• Stakeholders e Cadeia de Valor

• Externalidades Ambientais 
dos negócios: Gestão e  
oportunidades

• Mudanças Climáticas – Gestão e 
compromissos

• Agenda Social nas organizações 
– Desafios em uma sociedade em 
transformação

• Diversidade nas organizações 

• Governança corporativa – 
Estratégia e dinâmica da 
governança para agenda ESG

• Aspectos formais, transparência e 
relato – o desafio da comunicação

• Práticas e experiências 
organizacionais 

• Tendências e referências de 
desempenho ESG 

Metodologia
Reflexões de casos práticos, 
interação entre os participantes, 
aulas expositivas e troca de 
experiências com convidados  num 
ambiente criativo e aberto ao livre 
debate. 

Público-alvo
Executivos e profissionais que 
suportam a alta liderança no 
desenvolvimento da agenda 
ESG, membros de conselhos ou 
de comitês de assessoramento e 
executivos envolvidos direta ou 
indiretamente com o tema nas 
organizações. 

Antes de ingressar no curso 
selecionado, seu currículo passará 
por uma análise prévia da equipe 
IBGC, onde serão avaliados critérios 
como a experiência e diversidade 
do grupo. Poderão ser solicitadas 
mais informações ou uma entrevista 
on-line.

Objetivos
Estabelecer a conexão entre os 
aspectos ESG e os desafios da 
Governança no ambiente de 
negócios. 

Compreender a aplicação dos 
princípios ESG em suas diversas 
abordagens, assim como a influência 
direta ou indireta nos negócios, 
produtos, cultura, reputação e 
também como atributo de proteção 
e geração de valor. 

Trazer uma visão sistêmica ao 
participante para incorporar os 
princípios ESG na gestão, controle, 
transparência e relato.

Incluído material didático 
digital e certificado.

Carga horária: 34h

Este curso confere  
17 (dezessete) créditos ao 
Programa de Certificação 
de Conselheiros do IBGC.

São Paulo e região:  
(11) 3185 4200

Outras localidades:  
4020 1733

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Política de descontos 
para grupos, entrar  
em contato:  
cursosibgc@ibgc.org.br

João Carlos Redondo
Coordenador do curso

Graduado em tecnologia da 
informação, possui pós-graduação 
em administração e marketing, MBA 
Executivo pelo IBMEC de São Paulo. 
É Conselheiro de Administração 
pelo IBGC. Possui 34 anos de 
experiência no setor industrial, 
varejo e de serviços e 15 anos na 
liderança do tema Sustentabilidade 
em grandes organizações. É membro 
da Comissão de Estudos para 
a Sustentabilidade Empresarial 
do IBGC. Atuou como membro 
independente de comitê compliance 
e consultor nas áreas de relações 
institucionais e governamentais 
e como conselheiro do Conselho 
Superior de Meio Ambiente da CNI, 
Diretor de Meio ambiente da FIESP 
e Diretor de Sustentabilidade da 
Abinee. É professor do ISAE FGV-PR 
e da FGV Management.

Fernanda Borja Peppe
Curadoria

Graduada em Ciências Biológicas, 
Mestre em Genética e Bioquímica, 
Especialista em Biossegurança, 
Gestão de Riscos, Impacto Social, 
Sustentabilidade e Inovação. Advisor 
ESG na BEE_ Bio ECOmmited 
Evolution. Conselheira de 
Administração Certificada pelo 
IBGC. Conselheira de Inovação 
Certificada pela Gonew.co. Membro 
da Comissão de Estudos para 
Sustentabilidade do IBGC. Membro 
do GT de Risco ASG e Transparência 
do LAB de Inovação Financeira. 
Experiência de mais 18 anos nas 
áreas de Sustentabilidade, Estratégia 
Ambiental e Social.



Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 
organização da sociedade civil, é referência nacional 
e uma das principais no mundo em governança 
corporativa. Seu objetivo é gerar e disseminar 
conhecimento a respeito das melhores práticas 
em governança corporativa e influenciar os mais 
diversos agentes em sua adoção, contribuindo para 
o desempenho sustentável das organizações e, 
consequentemente, para uma sociedade melhor.

Av. das Nações Unidas, 12.551  
21º andar - São Paulo - SP  
CEP 04578-903  
São Paulo e região 11 3185 4200 
Outras localidades 4020 1733 
e-mail: ibgc@ibgc.org.br 
www.ibgc.org.br


