
Trilha ESG

ESG: do propósito ao 
olhar estratégico 

A mobilização em torno da agenda ESG no ambiente de 
negócios vem estimulando as empresas a atuarem com 
atenção redobrada sobre as questões socioambientais. 
A identificação dos riscos, impactos e oportunidades 
acerca dessa temática, entretanto, ainda se mostra 
desafiadora para muitas organizações.  O curso visa 
trazer a reflexão em torno dessas novas variáveis de 

negócios que compõem hoje a gestão o planejamento 
das empresas. Além disso, oferece condições aos alunos 
de compreender o propósito como ponto de partida e 
os temas que mais se ajustam a determinado modelo 
e contexto de atuação, por meio de discussões e 
atividades práticas em aula.  



Objetivos
O curso visa qualificar profissionais 
na aplicação dos princípios ESG 
de forma transversal nos negócios 
a partir do propósito, bem como 
oferecer visão sistêmica dessa 
agenda na estratégica 
da organização. 

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.

Como este curso pode me 
ajudar na carreira? 
Este curso pode auxiliar o 
participante a iniciar a jornada 
ESG nas organizações a partir da 
compreensão do propósito e dos 
tópicos mais relevantes para o 
negócio. Com esse embasamento, 
o profissional pode desenvolver 
alicerces mais sólidos para a 
estratégia de sustentabilidade da 
empresa, gerando valor tangível e 
intangível para a organização e suas 
partes interessadas.

Público-alvo
Profissionais que iniciam sua 
jornada na agenda ESG e buscam 
compreender a conexão entre 
a agenda ESG e os negócios. 
Executivos ou membros de comitês 
de assessoramento que possuem o 
desafio de incorporar os princípios 
ESG na gestão e controle, com 
envolvimento direto ou não na 
condução do tema na organização 

Estrutura do programa

Agenda ESG no ambiente de 
negócios
Contextualização e evolução 
da temática na agenda das 
organizações, assim como a 
importância da reflexão sobre o 
propósito, o comportamento ético 
e a cultura organizacional como 
pontos de partida da estratégia ESG; 

Aspectos ambientais dos negócios
Análise de externalidades e 
impactos – positivos e negativos – 
dos negócios na ótica ambiental, 
além dos riscos, oportunidades e 
métricas inerentes a essa agenda; 

Agenda social nas organizações 
Desafios em alinhar estratégia de 
negócios às demandas de uma 
sociedade em transformação; 

Dinâmica da governança na 
agenda ESG
Papel e responsabilidades dos 
agentes de governança na 
estratégia ESG, além de métricas, 
metas e transparência na divulgação 
de dados e resultados relacionados 
a essa agenda à partes interessadas. 

Incluído material didático 
digital e certificado.

Carga horária: 16h

Este curso confere 8 (oito) 
créditos ao Programa 
de Certificação de 
Conselheiros do IBGC.

São Paulo e região:  
(11) 3185 4200

Outras localidades:  
4020 1733

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

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.



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.
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