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Iniciativas Empresariais do FGVces 

Capacitação em Adaptação à Mudança do Clima  

A capacitação tem como objetivos promover:  

• Compreensão das relações entre os efeitos e consequências da mudança do clima e os 
negócios. 

• Apropriação de conceitos e noções fundamentais para liderar processos de adaptação à 
mudança do clima em organizações.  

• Reflexão crítica a respeito das transformações necessárias para fortalecimento de 
resiliência de forma estrutural. 

 

A capacitação é destinada, principalmente, aos profissionais que atuam em empresas de qualquer 
setor ou porte e outras organizações, envolvidos ou responsáveis por agendas socioambientais 
(sustentabilidade, meio ambiente, desenvolvimento local), gestão de riscos, planejamento estratégico. 
 
Carga horária total: 16h 
Sendo, atividades síncronas: 12h  

  atividades assíncronas: 4h 

As 4 sessões síncronas enfocarão as relações da agenda – suas características, conceitos e noções 
centrais – com organizações e negócios. As atividades assíncronas abrangerão exercícios individuais e 
em grupos a fim de combinar teoria e prática, e sessões para esclarecimentos e/ou aprofundamento de 
questões de interesse do grupo. A agenda abaixo é uma proposta de estrutura e conteúdo. 

Dia 1 

09h30 Boas vindas 

9h45 Módulo 1: Relevância da agenda de adaptação para os negócios 

10h30 Intervalo 

10h45 Módulo 1: Relevância da agenda de adaptação para os negócios 

11h30 Discussão e fechamento do módulo 

12h00 Encerramento da manhã 

14h00 Atividade: Riscos e oportunidades derivados da mudança do clima  
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Dia 2 

09h30 Abertura  

9h45 Módulo 2: Adaptação e gestão empresarial – estratégia empresarial  

10h30 Intervalo 

10h45 Módulo 2: Adaptação e gestão empresarial – riscos setoriais  

11h15 Discussão sobre a atividade de riscos e oportunidades 

12h00 Encerramento da manhã 

14h00 
Atividade: Riscos e oportunidades derivados da mudança do clima – 
complementar mapeamento 

 
Dia 3 

09h30 Abertura  

9h45 Módulo 3: A agenda de adaptação no Brasil e no mundo  

11h00 Intervalo 

11h15 
Atividade: Plataformas de apoio à elaboração de agendas empresariais de 
adaptação/gestão de riscos climáticos 

12h00 Encerramento da manhã 

16h00 Espaço aberto para dúvidas e/ou aprofundamento 

 
Dia 4 

09h30 Abertura  

9h45 
Módulo 4: Abordagens sobre adaptação – planejamento e elaboração de 
estratégias de adaptação 

10h30 Intervalo 

10h45 
Módulo 4: Abordagens sobre adaptação – de riscos e oportunidades a 
medidas de adaptação prioritárias 

12h00 Encerramento da manhã 

14h00 
Atividade: exercício de diagnóstico (levantamento de informações sobre 
ambiente interno e externo). 

16h00 Discussão em grupo e fechamento da atividade 
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