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CURTA DURAÇÃO

GESTÃO DA ECONOMIA 
DE BAIXO CARBONO 
PARA EMPRESAS

INSCRIÇÕES ABERTAS

Carga horária: 16 horas

Dias e horários: 05, 06, 12 e 13 de novembro 
- das 18h45 às 22h45



2

METODOLOGIA

OBJETIVOS

PERFIL DO ALUNO

PÚBLICO ALVO

O curso presencial. Serão adotadas estratégias didáticas que combinem conceitos teóricos 
a serem trabalhados em sala de aula seguidos de oficinas práticas e estudos de casos 
vivenciados pelos participantes.

Capacitar os participantes no entendimento da economia de baixo carbono com as ações 
de mitigação e adaptação à mudança do clima, e os desafios e oportunidades que as 
empresas serão demandadas para o atendimento ao Acordo de Paris. Abordar sobre a 
internalização do custo do carbono nas cadeias de valor e os mecanismos de precificação 
(imposto, mercado de carbono e outros) que estão sendo propostos a nível global e local.

Gestores, empresários, consultores, e profissionais envolvidos em áreas ambientais 
corporativas, planejamento estratégico e aqueles interessados em se capacitar no tema.

Gestores, empresários, consultores, e profissionais envolvidos em áreas ambientais 
corporativas, planejamento estratégico e aqueles interessados em se capacitar no tema. 

COORDENADOR DO CURSO

Profa. Ms. Fátima Pereira Pinto 
Sócia-fundadora da empresa Ecouniverso, que desde o ano 2005  presta serviços de 
assessoria na implantação de Projetos de Sustentabilidade e Programas de Gestão de 
Emissões de Gases de Efeito Estufa, para empresas de diversos setores industriais. Docente 
de cursos de Pós-Graduação na área de Sustentabilidade na FIA/USP e no SENAC e 
Gestão de Emissões de GEE. Mestre em Tecnologia Ambiental pelo IPT/USP. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O curso é oferecido na modalidade presencial, com carga horária de 16 horas e com a 
seguinte matriz curricular:

1. A ECONOMIA DE BAIXO CARBONO - RISCOS, DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

2. PRECIFICAÇÃO DE CARBONO 

3. ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

4. INSTRUMENTOS DE MENSURAÇÃO E REPORTE DAS EMISSÕES DE CARBONO

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida das Nações Unidas, 7221, Pinheiros - São Paulo | SP | fia.com.br
(11) 3732-3535 | faleconosco@fia.com.br
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INFORMAÇÕES
Tel: (11) 3732-3535  |  faleconosco@fia.com.br


