
Programa 
de Gestão no 
Agronegócio

Programa desenvolvido pela Fundação Dom Cabral em 
parceria com a Revista Globo Rural para empresários e 
gestores do agronegócio que se encontram na alta admi

-

nistração e têm como desafio a perenidade e o crescimen

-

to sustentável dos negócios em ambientes voláteis, incer

-

tos, complexos e ambíguos.
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Há mais de 40 anos, a 
Fundação Dom Cabral 
se destaca em seu cam-

po de atuação pela capacidade 
de empreender uma leitura de-
talhada das reais necessidades 
dos clientes. É exatamente essa 
visão ampla e aprofundada que 
permite à FDC formular Soluções 
Educacionais adequadas a cada 
caso, promovendo melhores re-
sultados e novas oportunidades 
de desenvolvimento para indiví-
duos e organizações. Nossa filo-
sofia respeita a identidade das 
organizações, a peculiaridade 
dos segmentos em que atuam e a 
dinâmica dos mercados.

Unindo teoria e prática, a FDC 
promove a capacitação de execu-
tivos, gestores públicos, empre-
sários e organizações. A parceria 
com escolas internacionais e pro-
fessores com larga experiência de 
mercado e rica vivência organiza-
cional possibilita uma troca inten-
sa e produtiva durante os Progra-
mas. São Soluções Educacionais 
sustentadas por alianças estra-
tégicas e acordos de cooperação 
com renomadas instituições nos 
Estados Unidos, na China, Índia, 
Rússia e em outros países da Eu-
ropa e América Latina.

FUNDAÇÃO 
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Sobre o programa

O Programa de Gestão no Agro-
negócio é uma parceria da 
Fundação Dom Cabral e da 
Revista Globo Rural dirigida a 
produtores rurais, gerentes de 
fazendas e outras lideranças 
do agronegócio que se encon-
tram na alta administração. 
Desenhado sob medida para o 
agronegócio, o programa traz 
uma visão multidisciplinar do 
setor, com fundamentos de go-
vernança, finanças, logística e 
marketing, além da apresenta-
ção de novas tecnologias para 
um crescimento sustentável da 
produção.

Em parceria com: 
Revista Globo Rural

Criada em 1985, a Revista Glo-
bo Rural é a principal publicação 
brasileira na cobertura dos resul-
tados e inovações do agronegócio. 
Com uma equipe especializada e 
décadas de experiência no setor, 
a revista aborda temas que vão 
da produção agrícola e do mundo 
da pecuária até as últimas ten-
dências de mercado e tecnologias 
usadas no campo. 

A parceria entre a Revista Globo 
Rural  e a Fundação Dom Cabral 
permitiu a criação de um pro-
grama que une a experiência do 
agro com a gestão estratégica 
dos negócios.

O Programa de Gestão no Agronegócio se sustenta em quatro conceitos

Conteúdo

Planejamento estratégico 
e execução

Governança (sucessão, acordo 
societário, proteção patrimonial)

Finanças

Sustentabilidade

Tecnologia da Informação

Transformação Digital

Gestão da Logística

Gestão de Pessoas

Gestão Comercial
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Participantes

Produtores rurais, gestores de fazendas, em-
presários do agronegócio e outras lideranças do 
setor.

Resultados

O Programa de Gestão no Agronegócio foca em 
conceitos essenciais em gestão específicos para 
o agronegócio, além da demonstração prática 
de modelos que são referência no setor e ten-
dências.

Visão multidisciplinar em aspectos fun-
damentais da gestão.

Abordagem de questões relacionadas à 
governança, como o planejamento da su-
cessão.

Contato com as mais recentes tecnolo-
gias e tendências do Agronegócio.

Intercâmbio de experiências com gesto-
res do Agronegócio..

Vivência prática por meio de uma visita a 
uma fazenda modelo.

Metodologia

São 96 horas de atividades pla-
nejadas, divididas em quatro 
módulos com aulas interativas, 
estudos de caso e espaço para 
troca de experiência entre os par-
ticipantes. Além da expertise dos 
professores da FDC, o programa 
também conta com palestrantes 
de renome do setor produtivo.

Em um dos módulos, serão rea-
lizadas visitas a duas fazendas 
modelo, que são referência por 
aliar tecnologia e produtividade 
à sustentabilidade. Chamadas 
Alvorada e Brejão, as proprie-
dades ficam em Paranoá (DF) 
e juntas somam 1.000 hecta-
res de área útil, onde se produz 
soja, milho, feijão e trigo. Além 
da agricultura, parte das ter-
ras serve de pasto para o gado, 
criado para engorda ou recria. 
A diversificação da produção, 
característica do sistema Inte-
gração Lavoura-Pecuária (ILP), 
além de garantir a gestão sus-
tentável das terras, também 
permite maior variação nas fon-
tes de renda.
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PROFESSORES
Corpo docente sujeito a  alterações

Claudio Luis 
Carvalho Larieira

José Pedro 
Barbosa Lins

Reivle Mano de 
Nascimento Melo

Flavio Nusbaum

Silvério MarinhoMarcelo Scarcelli Vincent DuboisElismar Alvares
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“Escolhemos dar destaque a temas relaciona-
dos a governança, tecnologia e sustentabili-
dade, pois eles representam a visão multidis-
ciplinar essencial para quem quer aumentar 
a produtividade, sem, necessariamente, au-
mentar as áreas de cultivo. Quem conseguir fa-
zer isso nas suas propriedades ganhará muita 
competitividade.”

“Desde o início do planejamento, nossa preo-
cupação foi garantir que os participantes te-
riam acesso à melhor qualificação profissional 
para esse setor. E eu acredito que conseguimos 
isso com a Fundação Dom Cabral. O time de 
professores traz especialistas que estudaram 
em instituições renomadas, e que sempre apli-
caram na prática o que aprenderam na aca-
demia. São nomes que têm muito conhecimen-
to e experiência para compartilhar.”

Bruno Blecher, 
diretor de redação 
da revista Globo Rural

Ricardo Cianciaruso, 
diretor de grupo 
na Editora Globo

“Com este programa inédito de Gestão no 
Agronegócio, nós buscamos oferecer a melhor 
qualificação profissional em administração de 
propriedades rurais do país. Para isso, além 
da nossa parceria com a revista Globo Rural, 
também organizamos um time de professores 
de primeira linha, com extensa experiência 
prática no mercado. Dessa maneira, acredita-
mos que todos os participantes terão, ao fim do 
curso, as ferramentas necessárias para admi-
nistrar suas propriedades com eficiência e es-
paço para inovação.”

Felipe Fragelli, 
Fundação Dom Cabral
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Período

Local de Realização

Programa de Gestão no Agronegócio

Módulo I – Estratégia e Governança
Período: 08 a 10/05/2019
Local de realização:
FDC, Campus Aloysio Faria
Nova Lima - MG

Módulo II – Finanças e Sustentabilidade 
Período: 12 a 14/06/2019
Local de realização:
Fazendas Alvorada e Brejão
Paranoá (DF)

Módulo III – Tecnologia e Logística
Período: 11 a 13/19/2019
Local de realização:
FDC, Campus São Paulo
São Paulo - SP

Módulo IV – Pessoas, Gestão Comercial e Marketing
Período: 30/10  a 01/11/2019
Local de realização:
FDC, Campus São Paulo
São Paulo - SP



Saiba mais

www.fdc.org.br
www.gestaonoagro.com.br

e reserve sua vaga:

atendimento@fdc.org.br
0800 941 9200

Campus Aloysio Faria
Av. Princesa Diana, 760 - Alphaville Lagoa dos Ingleses
34018-006 - Nova Lima - MG - Brasil

Campus Belo Horizonte
Rua Bernardo Guimarães, 3.071 - Santo Agostinho
30140-083 - Belo Horizonte - MG - Brasil

Campus São Paulo
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.184, 15º andar - Vila Olímpia
04548-004 - São Paulo - SP - Brasil

Campus Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 300, 3º andar - Botafogo
22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

http://inscricao.fdc.org.br/FichaInscricao.aspx?CrmLanguage=pt&CrmProg=F2548179-C154-E611-9308-00505698001D&CrmEd=0DE9C94E-478C-E811-BC34-00505698001D

