
Gestão dos Agronegócios

Inscrições Abertas

Dias e horários das aulas: 
EAD

Carga horária: 30 horas

Os agronegócios se constituem como um dos pilares de sustentação da economia brasileira. O curso 
Gestão dos Agronegócios proporciona uma visão geral dos agronegócios, suas origens, evolução, 
desa�os e tendências. Serão estudados sistemas agroindustriais, principais desa�os do gestor de 
agronegócios, melhores práticas gerenciais, relacionamento com outros agentes, sustentabilidade 
socioambiental, entre outros temas. Trata-se de uma abordagem abrangente para aqueles que alme-
jam avançar nos conhecimentos do mundo dos agronegócios e nas suas características principais.

Apresentação

Familiarizar o aluno com uma das mais importantes atividades econômicas do Brasil na atualidade 
destacando seu potencial, suas realizações e seu futuro frente aos enormes recursos naturais disponíveis 
sob o prisma da sustentabilidade. Princípios de gestão e economia deste setor econômico serão 
estudados e revisados.

Objetivos

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.



O curso enfatiza que os agentes envolvidos nos agronegócios, sejam produtores rurais, empresas 
privadas ou organizações públicas, devem encarar a produção de alimentos, �bras e bioenergia, 
como um sistema que exige coordenação. A abordagem sistêmica signi�ca considerar as necessida-
des dos consumidores e da sociedade.

Diferencial

O público alvo é formado por empresários, produtores rurais, agrônomos, técnicos, estudantes interes-
sados no tema gestão dos agronegócios.

Per�l do aluno

Matriz curricular:

O Curso a distância Gestão dos Agronegócios possui com carga horária total de 30 horas. É composto por:

• 11 video-aulas,

• material complementar de leitura,

• exercícios ao �nal de cada aula,

As vídeo-aulas possuem os seguintes temas:

1. Agronegócios: Conceitos e evolução

2. Metodologia PENSA de Análise de sistemas agroindustriais: Os Setores do Agronegócio

3. Metodologia PENSA de Análise de sistemas agroindustriais: Análise sistêmica e a in�uência das instituições e 

organizações de apoio

4. Os principais SAGS brasileiros: Soja, milho, carne bovina e frango

5. Desa�os do gestor de agronegócios

6. Governança e gestão nos agronegócios

7. Agribusiness Swot Analysis

8. Relacionamento com competidores, clientes, fornecedores e stakeholders

9. Melhores práticas gerenciais nos agronegócios

10. Sustentabilidade socioambiental nos agronegócios

11. Aula debate sobre Desa�os futuros

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A Faculdade FIA de Administração e Negócios, responsável pela execução do curso, expedirá certi�cado a que farão 

jus os alunos que cumprirem todas as atividades solicitadas e obtiverem, no mínimo, a nota 7,0.

A avaliação será por meio de exercícios de múltipla escolha que o aluno deverá realizar ao �nal de cada módulo.



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO
Tel.: (11) 3818-4005 -  com Dilma
dilmass@�a.com.br | pensa.org.br

CORPO DOCENTE

O corpo docente é formado por professores titulados do PENSA, da FIA, bem como por pro�ssionais e palestrantes de 

reconhecida capacidade nos sistemas agroindustriais de commodities. São eles:

• Prof. Dr. Decio Zylbersztajn

• Prof. Dr. Claudio Antônio Pinheiro Machado Filho

• Prof. Dr. Samuel Ribeiro Giordano

• Profa. Dra. Christiane Leles Rezende De Vita

• Prof. Dr. Tiago Fischer

• Prof. Msc. Uriel Rotta


