SUSTENTABILIDADE NA PRÁTICA DOS NEGÓCIOS, COMO FAZER ACONTECER?
1. Introdução

Embora as questões de sustentabilidade sejam apenas um dos vários drivers que
influenciam o desempenho financeiro corporativo, estratégias de negócios
sustentáveis são parte integrante. E portanto, têm um papel importante a
desempenhar na avaliação do desempenho global da organização.
Em maior ou menor grau, as empresas já desenvolvem diversas práticas
socioambientais. No entanto, os profissionais que conduzem a sustentabilidade
empresarial são desafiados diariamente a abrir espaço para a mudança com propostas
inovadoras, práticas, viáveis, mensuráveis e atreladas as exigências dos negócios.
Quais são os caminhos possíveis para se obter resultados nesta trajetória? Como
tornar a gestão sustentável um forte condutor de valor e sucesso, tanto para os
negócios como para a sociedade? Como podemos descomplicar a gestão da
sustentabilidade?
Este Learning abordará os principais passos, processos e atividades que facilitam a
estruturação da gestão da sustentabilidade atrelada a perspectiva dos negócios.
Propósito:
Inspirar, desenvolver capacidades e instrumentalizar profissionais à prática da GESTÃO
DA SUSTENTABILIDADE aplicada aos negócios
Para quem:

Estudantes

e

profissionais

de

sustentabilidade,

meio

ambiente,

inovação,

comunicação, marketing, RI, e interessados na condução da gestão sustentável.
O que vamos abordar:


Quais são os principais DESAFIOS da gestão da sustentabilidade aplicada aos
negócios?



Quais são os PASSOS para gestão da sustentabilidade em diferentes momentos
organizacionais?



PLANO DE SUSTENTABILIDADE, como colocar em prática de acordo com a
realidade da sua empresa?



INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE: como estruturar e comunicar vinculado
aos resultados do negócio?



Como ampliar o ENGAJAMENTO dos funcionários para que a sustentabilidade
aconteça de fato?



Qual é o meu PAPEL? Diferentes formas de condução da sustentabilidade na
empresa.

Como:
A proposta metodológica está pautada no Learning 3.0. Promove aprendizagem
colaborativa e gera conhecimento emergente sobre um tema problematizado, durante
discussão facilitada. Todo o conteúdo é apreendido através da aplicação de
ferramentas que facilitam o diálogo, sistematização de soluções, valorização de
experiências e organização do conhecimento.
Diferenciais:



Abordagem de dilemas reais vividos pelos profissionais que atuam em
diferentes funções e empresas.



Método de aprendizagem Learning 3.0



Atividades, métodos e ferramentas que podem ser replicados na empresa



Network e troca de experiência entre os participantes

Quando:
22 e 23/02/2018
Quanto tempo:
16/H de curso
Horário:
09 as 19:00

Aonde:
Coworking Sabiá
Av. Sabiá, 388 - Indianópolis, São Paulo - SP
São Paulo - SP
Investimento:
R$ 1.350,00
Inclui:


Material didático (arquivo online)



Coffee Break



Facilitadora com sólida experiência em fazer acontecer

Forma de Pagamento:


Cartão de Crédito em até 10 vezes com Inscrição feita na plataforma do evento



Emissão de Nota Fiscal para Pessoa Jurídica



Consulte descontos para grupos de profissionais de empresas

Facilitadora:
Simone Faustini: É Mestre em Engenharia da Produção com linha de pesquisa sobre
sustentabilidade em cadeias produtivas, MBA em Gestão da Responsabilidade
Corporativa, Graduação em Psicologia. Certificada pelo GRI nas Diretrizes G4; pela
Happy Melly no Learning 3.0 e Lab Design Thinking. Autora do livro: Sustentabilidade
na cadeia de valor: conceitos, estratégias e práticas. É também, proprietária da Nexus
Consultoria. Há mais de 18 anos assessora empresas para a gestão da sustentabilidade,
a sustentabilidade em cadeias produtivas e para a orientação do investimento social
privado. É Professora de disciplinas sobre sustentabilidade e responsabilidade social na
Sustentare Escola de Negócios, SOCIESC, FURB.
Inscrições e Contato:
sustentabilidade@nexusconsultoria.com
47 9645 47 14

Realização:

