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Iniciativas Empresariais do FGVces 

Capacitação em aspectos Ambientais, Sociais e de Governança - 
ASG  

(boot camp) 
 

A capacitação tem como objetivo promover uma visão introdutória a respeito da incorporação de 
aspectos ambientais, sociais e de governança nas decisões do ponto de vista do investidor do mercado 
de capitais. Para os profissionais de empresa, a capacitação possibilita a compreensão do que o mercado 
financeiro entende como relevante em sua análise ESG. 

 

A capacitação é destinada, principalmente, aos profissionais que atuam em empresas de qualquer 
setor ou porte, profissionais do mercado financeiro e investidores interessados em um conteúdo 
introdutório sobre o tema. 
 
Carga horária total: 19h 
Sendo, atividades síncronas: 3h  

  atividades assíncronas: 16h (que podem ser feitas off line, ao longo do período disponibilizado 
para a capacitação) 
 
A agenda abaixo é uma proposta de estrutura e conteúdo. 
 

Encontro on line 1 – 19/07/2021 

 Boas vindas 

17h – 18h Introdução à capacitação 

 
Vídeos aula a serem assistidos off line até a data do encontro 2 

2h 
Módulo 1: Visão geral ESG: origens do termo e da incorporação de aspectos 
ambientais, sociais e de governança na análise de crédito e investimentos. 

2h 
Módulo 2: O mundo ESG: tamanho do mercado e principais atores 
envolvidos nessa agenda (e que você precisa conhecer) 

2h Módulo 3: Tipos de estratégias ESG: do filtro negativo à integração ESG  

1h Módulo 4: Materialidade: conceito fundamental em ESG  

 
Encontro on line 2 – 30/07/2021 

17h – 18h Debate sobre primeiro bloco de informações (vídeo aulas) 
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Vídeos aula a serem assistidos off line até a data do encontro 3 

2h 
Módulo 5: Discussão sobre temas e indicadores de desempenho 
Ambientais (E) 

2h 
Módulo 6: Discussão sobre temas e indicadores de desempenho Sociais 
(S) 

2h 
Módulo 7: Discussão sobre temas e indicadores de desempenho de 
Governança (G) 

1h Módulo 8: Mapa mental da análise ESG 

1h 
Módulo 9: Grandes obras de infraestrutura e seus impactos 
socioambientais 

1h Módulo 10: Mudança do clima & precificação de carbono 

 
Encontro on line 3 – 13/08/2021 

17h – 18h Debate sobre segundo bloco de informações (vídeo aulas) e encerramento 
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