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Iniciativas Empresariais do FGVces 

Capacitação em Produção, Consumo e Sustentabilidade 

A capacitação tem como objetivos: 
 

• Refletir criticamente sobre os padrões de produção e consumo atuais diante das premissas 
do Desenvolvimento Sustentável e da Sustentabilidade. 
 

• Apresentar conceitos teóricos centrais, marcos históricos, instrumentos regulatórios e 
autorregulações que impulsionam a agenda de “produção e consumo sustentáveis” para 
as organizações. 
 

• Conhecer caminhos práticos e aprimorar habilidades que possibilitem (i) a incorporação e 
consideração de critérios / atributos socioambientais nos processos de tomada de decisão 
de compras e contratações e (ii) uma gestão da cadeia de valor voltada à melhoria do 
desempenho ambiental. 

 
O público-alvo é formado principalmente por profissionais que atuam em empresas de qualquer 
setor ou porte e também em outros contextos organizacionais, público ou privado. 
 
Carga horária total: 16h. 
Sendo atividades síncronas: 14h 

 atividades assíncronas: 2h 
 

As 4 sessões síncronas (on-line e ao vivo) enfocarão os conceitos principais e introdutórios sobre o tema, 
alguns exercícios práticos, troca de experiências e conhecimento entre participantes, reflexões 
individuais e coletivas, bem como sessões para esclarecimentos e/ou aprofundamento de questões de 
interesse do grupo. As atividades assíncronas (off-line) abrangerão exercícios, leituras e/ou vídeos.  

A agenda abaixo é uma proposta de estrutura e conteúdo e está sujeita a pequenas alterações – o 
detalhamento será entregue após efetivação da matrícula na capacitação. 
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Dia 1 

09h00 Boas-vindas e apresentação do programa 

09h30 
Módulo 1: Paradigmas econômicos e premissas do sistema de produção, 
consumo e da Sustentabilidade 

10h10 Intervalo 

10h20 Cont. Módulo 1  

11h00 Intervalo 

11h10 
Módulo 2: Breve história da agenda internacional e brasileira de Produção e 
Consumo Sustentáveis  

12h00 Encerramento 

Horário livre Atividades assíncronas (tempo previsto: 1h) 

 
Dia 2 

09h00 Check-in e Revisão 

09h30 Módulo 3: Atores relevantes do sistema: desafios e potencialidades de ação 

10h10 Intervalo 

10h20 
Módulo 4: As forças das leis e normas indutoras das compras e contratações 
sustentáveis 

11h00 Intervalo 

11h10 Módulo 5: A visão do ciclo de vida nas tomadas de decisão 

12h00 Encerramento da manhã 

16h às 17h Sessão conjunta para exercícios e dúvidas 

Horário livre Atividades assíncronas (tempo previsto: 1h) 

 
Dia 3 

09h00 Check-in e Revisão 

09h30 Módulo 6: Atributos socioambientais na gestão de produtos: produção 

10h10 Intervalo 

10h20 Cont. Módulo 6 

11h00 Intervalo 

11h10 Módulo 7: Atributos socioambientais na gestão de produtos: consumo 

12h00 Encerramento da manhã 

16h às 17h Sessão conjunta para exercícios e dúvidas 

Horário livre Atividades assíncronas (tempo previsto: 1h) 
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Dia 4 

09h00 Check-in e Revisão 

09h30 Módulo 8: Inspirações e caminhos baseados na natureza 

10h10 Intervalo 

10h20 
Módulo 9: Desafios, dilemas e oportunidades para cidadãos e 
organizações 

11h00 Intervalo 

11h10 Revisão geral e check-out  

12h00 Encerramento 

 
 

 


