MBA On-line
ESG Management

Ferramentas de análise
de competitividade +
análise de risco +
impacto socioambiental

MBA On-line
ESG Management

APRESENTAÇÃO
No MBA Online ESG Management são apresentados os conceitos e técnicas para avaliar inserção
das organizações na sociedade, seus impactos e vulnerabilidades socioambientais. O curso se
pauta em indicadores e metas objetivas que norteiam a ação das organizações, como os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e metas de emissões de gases de efeito estufa, que devem
ser observados na tomada de decisão tanto para evitar riscos como para captar oportunidades de
negócios. Neste sentido são discutidos fatores ambientais, sociais e de governança (ESG em inglês),
que devem nortear tanto as estratégias das organizações e os processos de inovação.
O curso de 420h será oferecido em formato inteiramente online, com 50% de carga síncrona dividida
em quatro principais blocos:
• Governança e Valor;
• Stakeholders e Inclusão;
• Meio-ambiente e Mudanças Climáticas;
• Novos Modelos de Negócios.

OBJETIVOS DO PROGRAMA

• Desenvolver negócios e buscar oportunidades com visão integrada da inserção na sociedade;
• Analisar oportunidades e riscos com ferramentas objetivas;
• Gerenciar negócios com vistas a objetivos de médio e longo prazos, dando atenção ao processo de
transição dos negócios e as necessidades de curto prazo.

PÚBLICO-ALVO

O curso se destina a um público bastante amplo. Inclui: profissionais e gestores das mais diversas
áreas das empresas (dentre elas as áreas de sustentabilidade e de relação com investidores),
consultores e gestores de portfólio que queiram entender a abrangência do conceito de
sustentabilidade empresarial e critérios de avaliação ESG. Por fim, profissionais que almejam uma
transição de carreira para essas áreas.

COORDENAÇÃO
Marcos Cohen
Doutor em Administração de Empresas (PUC-Rio), professor e
pesquisador da área de estratégia do IAG PUC-Rio desde 1999. Coordena
o Núcleo de Estudos em Organizações Sustentáveis (NEOS) do IAG.
Coordenador de Gestão Ambiental do NIMA/PUC-Rio. Professor da
disciplina Sustentabilidade em Projetos no MBA do IAG. Atuou durante
quase 20 anos em diversos projetos em empresas da indústria e
comércio.
mcohen@iag.puc-rio.br

Patrícia C. Berardi
Doutora em Administração de Empresas pela FGV-EAESP. Pós-doutorada
em Engenharia pela Universidade do Porto onde é pesquisadora e
professora convidada. É Coordenadora e Professora convidada dos
cursos de extensão de diversas Instituições.

pat.c.berardi@gmail.com

Renata Peregrino de Brito
Professora e pesquisadora na área de Estratégia Empresarial do IAG
PUC-Rio. Doutora em Administração de Empresas pela FGV-EAESP com
pós-doutorado pela Universidade de St. Gallen, Suíça. MBA pela RSM
Rotterdam School of Management, Holanda. Pesquisa e publica nos
temas estratégias adaptativas, colaboração e sustentabilidade. Possui
sólida experiência em gestão e no mercado financeiro.
renata.brito@iag.puc-rio.br

CARGA
HORÁRIA

Duração: 420 horas com 18 meses de duração
Para horário e início da próxima turma, consulte o site em www.iag.puc-rio.br/mba-on-line-esg

PROCESSO
SELETIVO
A seleção será realizada com base em entrevista (online) com a coordenação do curso, considerando os objetivos profissionais do candidato. Ao realizar a inscrição, será agendada a data da
entrevista e, posteriormente, informado ao candidato se foi ou não aprovado para ingresso no
curso. Só então será feita a matrícula.

Invista em Você! A PUC-Rio no seu currículo.
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