
 

 

INTRODUÇÃO 

O Agronegócio é o setor  responsável por cerca de 22%  a 26% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 
Fonte: Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da USP.  As exportações brasileiras do 
agronegócio  representa 49,2% do total das vendas externas do país. Fonte: Ministério da Agricultura.   
 
Este MBA foi projetado com base no Conceito da Criação de Valor Compartilhado da Harvard Business 
School Executive Education. O Conceito de Porter e Kramer se baseia no Desenvolvimento Regional  com 
diretrizes em responsabilidade social empresarial, com geração de valores compartilhados através de 
“Clusters” com foco em sustentabilidade, objetivando agregar valores e benefícios para toda a cadeia 
produtiva, fornecedores, clientes, produtos e a comunidade. A abordagem desde MBA busca a 
excelência no entendimento das principais questões ligadas ao Desenvolvimento Regional Sustentável 
do Agronegócio e da Agroindústria, produzindo, como consequência, conhecimento relevante 
à  sociedade brasileira e apoio às ações dos setores públicos, privados do terceiro setor  do  
cooperativismo e Associativismo.  



 

Seu grande diferencial é a abrangência da Matriz Curricular e a busca pela formação de um profissional 

com formação Generalista para esta cadeia produtiva. Objetiva a análise para solução de casos reais 

vivenciados por empresas do mercado, preparando o Pós Graduando a enfrentar na prática os desafios 

do mundo corporativo desde Mercado.  

Este MBA harmoniza também módulos que tratam da otimização de processos tecnológicos, gestão da 
qualidade, gestão de pessoas, gestão ambiental e custos industriais, para permitir uma visão abrangente 
e multifuncional, para que o pós graduando seja um agende de mudanças e resultados e possa se 
destacar no mercado, mostrando o diferencial de uma pós graduação IPOG.  

As aulas são ministradas por Mestres,  Doutores e especialistas com vivência em cada área de atuação, 
enriquecendo as aulas com exemplos e cases práticos sobre cada um dos os temas abordados, 
oferecendo ao aluno além do conhecimento acadêmico, o compartilhamento de informações 
provenientes do know how adquirido por anos de experiência. 

 

PÚBLICO 

Empresários, Executivos, Gerentes e Consultores que buscam uma Pós Graduação diferenciada, 
objetivando obter uma visão Generalista estratégica e sistêmica das áreas correlatas ao Agronegócio e 
da Agroindústria, com foco em Sustentabilidade, desenvolvimento regional e responsabilidade 
socioambiental. 
Profissionais que atuam nas em áreas correlatas, que percebem a importância do aprofundamento do 
conhecimento nas diversas vertentes do Agronegócio e da Agroindústria para o desenvolvimento e 
crescimento de sua carreira profissional objetivando prospectar novos negócios. 

OBJETIVOS 

Promover o desenvolvimento do Pós Graduando à Gestão Estratégica Moderna do Agronegócio e da 
Agroindústria para o suprimento de toda a cadeia produtiva com visão Generalista em estratégicas 
mercadológicas envolvendo: desenvolvimento regional sustentável, produção, armazenagem, 
cooperativismo, associativismo, logística do agronegócio e responsabilidade socioambiental, buscando 
convergir seus objetivos ao patamar de negociações em Commodities. 
Apresentar estudos e cases  baseados nas Políticas Públicas de Desenvolvimento Regional à 
fundamentação de diagnósticos, planejamento, execução e avaliação de atividades relacionadas 
às  práticas do Agronegócio e da Agroindústria 
Capacitar os profissionais a gestão estratégica da Globalização do Agronegócio e da Agroindústria. 
Promover o entendimento do Desenvolvimento Regional com Responsabilidade Ambiental junto aos 
esforços realizados pelos produtores, exportadores e poder público para o sucesso do Agronegócio 
brasileiro. 

 

FORMAÇÃO CURRICULAR DO ESPECIALISTA C/H 

1. Gestão Estratégica do Agronegócio e da Agroindústria  24 

2. Gestão de Carreira e Marketing Pessoal 24 

3. Gestão da Qualidade e Segurança de Alimentos  FSSC 22000/ISO 14001 24 

4. Commodities do Agronegócio 24 

5. Mudanças Globais e Desenvolvimento Sustentável 24 

6. Tendências atuais dos Modais Logísticos no Agronegócio 24 



 

7. O Agronegócio e os Biocombustíveis – Biomassas 24 

8. Desenvolvimento e Planejamento Regional 24 

9. Gestão de Custos de Armazenagem, Distribuição e Exportações. 24 

10. Mercado Internacional e oportunidades para o Agronegócio 24 

11. Políticas Públicas Aplicadas ao Agronegócio e a Agroindústria – Cooperativismo 
Associativismo 

24 

12. Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12.305 – Logística Reversa 24 

13. Cadeias Produtivas do Agronegócio 24 

14. Logística Aplicada as Operações do Agronegócio 24 

15. RSA Responsabilidade Socioambiental ISO 26000 24 

16. Hedges - Mercado de Capitais e Mercado Futuro 24 

 17. Clusters A.P.L.  Arranjo Produtivo Local 24 

18. Marketing e Gestão de Vendas 24 

19. MTC Metodologia do Trabalho Científico  – EAD  24 

Carga Horária de 456 horas / aula  

 

 GESTÃO ESTRATÉGICA DO  AGRONEGÓCIO E DA AGROINDÚSTRIA  

Esta disciplina objetiva capacitar os profissionais à gestão estratégica do Agronegócio e da Agroindústria 
brasileira com foco no Desenvolvimento Regional. Gerar conhecimento de processos empresariais 
voltados para o atendimento da cadeia produtiva do Agronegócio e da Agroindústria. Promover o 
desenvolvimento de novos líderes no setor através do desenvolvimento das habilidades inerentes ao 
processo de desempenho e analise setoriais. 

Apresenta inovações tecnológicas como ferramenta competitiva no agronegócio enfoca o avanço 
tecnológico como o fator decisivo para o aumento dos índices de produtividade, promovendo o 
aprofundamento em estratégias mercadológicas aplicadas a construção, fortalecimento e divulgação de 
valor diferenciado aos produtos e as Empresas do setor, atendendo as necessidades da cadeia 
produtiva. 
 

GESTÃO DE CARREIRA E MARKETING PESSOAL 

Atualmente as  Empresas buscam profissionais com perfil  de Gestão Corporativa  e que possam 
enxergar o negócio em toda a  cadeia  produtiva.  Atualmente o mercado brasileiro necessita de 
executivos mais propensos aos riscos e ao empreendedorismo.  Será demandado um executivo mais 
estratégico, com habilidades em negociações  e  relacionamento pessoal.  
Este módulo  apresenta o desenvolvimento  pessoal e profissional com  uma visão de Gestão Estratégica 
e Coach de Carreira. 
 

GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DE ALIMENTOS  FSSC 22000/ISO 14001 



 

Este módulo trata da Norma FSSC 22000, um protocolo para Food Safety que une as Normas ISO 22000 
para Sistemas de Gestão da Segurança de Alimentos, aplicável a qualquer empresa do segmento de 
alimentos, inclusive insumos e embalagens, com a ambição de ser compatível e harmonizar um sistema 
de produção que garanta a produção de alimentos seguros com base numa sistemática preventiva com 
a ISO/ TS 22002-1 que tem o proposito de estruturar um programa de pré-requisitos (PRP) para auxiliar 
no controle de perigos relacionados à segurança de alimentos. Além da FSSC 22000 o módulo também 
explana sobre  a ISSO 14001 que objetiva dar suporte as organizações que projetam  um Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA) para seu desenvolvimento sustentável até  o Ciclo final dos seus produtos. 

COMMODITIES DO AGRONEGÓCIO 

Este módulo apresenta ao  aluno  os conhecimento e habilidades para  as negociações e as variações do 
Mercado de Commodities para a  atuação no Agronegócio  através da   Commodity.  Commodity  é um 
termo da  língua inglesa que no plural é descrita como commodities, que significa tem o significado de 
Mercadoria. Utilizado nas transações comerciais de produtos de origem primária na bolsa de valores.  
O termo é usado como referência aos produtos de base em estado bruto (matérias-primas) ou com 
pequeno grau de industrialização, de qualidade quase uniforme, produzidos em grandes quantidades e 
por diferentes produtores. Estes produtos "in natura", cultivados ou de extração mineral, podem ser 
estocados por determinado período sem perda significativa de qualidade, dependendo de sua 
conservação. Possuem cotação e negociabilidades globais, utilizando bolsas de mercadorias. 

MUDANÇAS GLOBAIS E DESENVOLVIMENO SUSTENTÁVEL 

Este tema será apresentado como um  desafio ao Profissional que atua ou se propõe a atuar no 
Agronegócio ou na Agroindústria que é conciliar neste meio as condições favoráveis para o 
Desenvolvimento Regional Sustentável. 
As mudanças ambientais globais constituem importante questão socioambiental, bem como à 
magnitude dos impactos delas decorrentes. Como os demais processos de mudanças ambientais, o 
crescimento do Agronegócio e da Agroindústria, conjuntamente, têm imposto pesadas demandas sobre 
os recursos naturais.    

Este módulo propõe a analise de como uma transformação Local ou Regional pode afetar todo um 
Ecossistema e apresenta as soluções modernas para a produção sem a degradação do Meio Ambiente e 
a melhoria contínua no desempenho ambiental em  atendimento às legislações vigentes, e ações com 
foco na redução e mitigação de impactos nocivos ao meio ambiente e redução da poluição, além de 
preparar a organização para prevenir e agir em caso de sinistros ambientais. 

TENDÊNCIAS ATUAIS DOS MODAIS LOGÍSTICOS NO AGRONEGÓCIO 

Neste módulo serão apresentadas e discutidas as tendências atuais da Logística no Agronegócio e da 
Agroindústria como uma necessidade básica de sustentação ao crescimento do Mercado, objetivando a 
redução dos preços dos insumos e produtos. Cabe ao Profissional do Agronegócio e da Agroindústria 
reestruturar a sua Logística de Armazenagem e Distribuição para viabilizar  o escoamento da produção 
de forma mais rápida e produtiva com o menor custo. Será abordado nesta disciplina as oportunidades 
e desafios no âmbito regional e nacional dos diversos Modais Logísticos.   

O AGRONEGÓCIO E OS BIOCOMBUSTÍVEIS - BIOMASSAS 

O Petróleo, gás natural e seus derivados representam 55% do consumo mundial de energia, no entanto, 
estima se a utilização dessas reservas  somente por  mais  algumas décadas.  Uma alternativa que se 
apresenta é a utilização de matéria orgânica renovável, a Biomassa. Estudos em desenvolvimento   para 
consolidar o mercado mundial de etanol já é de grande interesse por outros países.  



 

Já foi possível demonstrar em países como o Brasil e os Estados Unidos que a Biomassa pode oferecer 
uma contribuição valiosa para o se atingir objetivos gerais de uma boa política energética, ambiental e 
de desenvolvimento econômico-social. 
Os biocombustíveis contribuem para a redução da dependência por fontes de energia de origem fóssil e 
para a segurança energética gerando desenvolvimento local de forma descentralizada.  
O Brasil dispõe de uma grande variedade de resíduos agrícolas e agroindustriais cujo bioprocessamento 
desperta um grande interesse econômico e social. Dentre estes exemplos figuram os resíduos tais como: 
Maravalhas e cavacos desclassificados de eucalipto e pinus, serrarias (serragem), usinas de açúcar e 
álcool (bagaço de cana-de-açúcar) palha de cereais, de milho, de trigo, sabugo de milho, cascas de arroz 
e de aveia, dentre outros. Neste módulo apresentará as alternativas energéticas  e os estudos em 
andamento para o desenvolvimento de bioenergia.  

DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO REGIONAL 

O objetivo desta disciplina é apresentar as Políticas e estratégias do Desenvolvimento Regional: 
planejamento integrado e sustentável. Promover o estudo e a analise territorial para contribuição à 
reconstrução do conceito  da política de Desenvolvimento Regional, numa perspectiva endógena. 
Reconhecendo os avanços já verificados nesse cenário, formando  um conceito mais agregado e, para 
isso, procurando aproximar as abordagens Regionais e Locais e a macroeconômica,  e tendo o Estado 
como elemento de coordenação das iniciativas locais.  Viabilizar estudos de projetos em busca de criar 
um modelo ideal às condições e estratégias para se atingir um certo gênero de desenvolvimento 
endógeno sustentável as regiões ou estados.  

GESTÃO DE CUSTOS DE ARMAZENAGEM, DISTRIBUIÇÃO E EXPORTAÇÕES 

Neste módulo será  analisado e discutido os custos com Produção, Movimentação,  Armazenagem e 
Distribuição. Avaliando espaço físico (localização da Produção) , equipamentos de movimentação e 
armazenagem, mão de obra operacional e administrativa com o objetivo de formular processos de 
importação( insumos), exportação, drawback e back to back integrando a uma solução completa sob 
demanda de armazenagem e exportações. 
Promover o conhecimento da Gestão completa do processo de exportação, além de serviços de logística 
internacional e nacional, processos financeiros para recebíveis do exterior, serviços aduaneiros e 
serviços documentais inclusos de maneira integrada ao seus processos de drawback. 

MERCADO INTERNACIONAL E OPORTUNIDADES PARA O AGRONEGÓCIO 

Esta disciplina apresenta o Cenário Internacional, objetivando duas vertentes: Qualificação Profissional e 
Empresas competitivas. 
O Brasil figura como um dos maiores exportadores do Agronegócio. A projeção da demanda de que o 
Brasil recebe para exportação no qual nossos agroprodutores e agroempresas não consegue atender 
levaria o Brasil ao primeiro lugar no ranking de exportadores de commodities favorecendo ainda mais 
nossa balança Comercial. 
Segundo as projeções da Organização Mundial para Agricultura e Alimentos (FAO), até 2030 o mundo 
precisará, para atender à demanda, produzir mais 34% de carne bovina, 47% de carne suína, 55% de 
carne de frango, 59% de açúcar, 19% de arroz, 29% de milho e 49% de soja, em relação ao que produz 
hoje. Assumindo que o Brasil continuará ganhando participação de mercado como fornecedor, nosso 
crescimento será de 49% na carne bovina, 48% na carne suína, 77% na carne de frango, 65% no açúcar, 
16% no arroz, 83% no milho e 98% na soja, comparando a produção de hoje com a projetada para 2030. 
As exportações brasileiras, portanto, continuarão crescendo. Até 2030 o Brasil deverá exportar mais 
81% de carne bovina, 56% de carne suína, 122% de carne de frango, 66% de açúcar, 15% de arroz, 108% 
de milho e 140% de soja, em relação ao que exporta hoje. Com exceção do arroz, em todos os produtos 



 

o crescimento das exportações será maior do que a produção, ou seja, a inserção do agronegócio 
brasileiro no mundo vai-se intensificar. 
Em 2030, portanto, o Brasil deverá ser do tamanho dos EUA no mercado internacional de produtos do 
agronegócio. Todo esse crescimento de exportações  ocorrerá sem desestruturar o mercado doméstico 
brasileiro. 
 

POLITÍCAS PÚBLICAS APLICADA AO AGRONEGÓCIO E A AGROINDÚSTRIA-COOPERATIVISMO 
ASSOCIATIVISMO 

Neste módulo o Pós Graduando terá a oportunidade de conhecer a Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional (PNDR) que é a  expressão da prioridade efetiva do tema e vem sendo 
implementada para que se possa obter resultados efetivos na questão regional. A PNDR tem o duplo 
propósito de reduzir as desigualdades regionais e de ativar os potenciais de desenvolvimento das 
regiões brasileiras, explorando a imensa e fantástica diversidade que se observa nesse país de 
dimensões continentais. O foco das preocupações incide, portanto, sobre a dinamização das regiões e a 
melhor distribuição das atividades produtivas no território. 
O Estado tem como papel no Desenvolvimento Regional fomentar, regular e fiscalizar, além de ser 
modelo e referência na execução de serviços e políticas públicas no sentido de minimizar os problemas 
de regiões e áreas com demandas socioeconômicas reprimidas. 
O sistema cooperativista em todos os seus ramos e do associativismo no agronegócio neste módulo 
abordará temas como: Princípios do Cooperativismo e do Associativismo, Participação dos Associados, 
Sociedade Cooperativa e Sociedade Mercantil, Constituição de Cooperativa, Apoio Governamental, 
Representação Cooperativa Nacional e Internacional, Símbolos do Cooperativismo Mundial. 
Apresentando os processos de criação de trabalho e emprego, de produção de alimentos, de geração e 
distribuição de renda e da melhoria da qualidade de vida das comunidades através dos Modelos de 
Cooperativas e do Associativismo. 

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS LEI 12.305 

Nesta disciplina será apresentada e estudada a Lei 12.305. Resíduo sólido é qualquer material que sobra 
após uma ação ou processo produtivo, de extração de recursos naturais, transformação ou consumo de 
produto e serviços. No Brasil a Norma da ABNT 10004-2004 caracteriza os resíduos com suas 
classificações, como:  Metais, papelão, plástico, vidro e matéria orgânica. 
A logística reversa é um dos instrumentos para aplicação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos. A PNRS define a logística reversa como um "instrumento de desenvolvimento 
econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.” 

CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO 

Esta disciplina apresenta o desempenho diferenciado com a qualidade, eficiência e competitividade, 
antes pouco evidenciadas, que passaram a emergir da importância da Gestão de toda a Cadeia 
Produtiva do Agronegócio, insumos mão de obra e canais de vendas. A aplicação de técnicas 
prospectivas tem sido introduzida na pesquisa e na gerência do agronegócio e de suas cadeias 
produtivas, sendo capaz de tornar mais precisa e eficaz a formulação de estratégias e a própria gestão 
da competitividade. Neste módulo será apresentado estes novos conceitos e ferramentas de análise do 
agronegócio e de cadeias produtivas, notadamente ao que tange a aplicação de estudos modernos,  
focados no desempenho desses sistemas. É também examinada a questão da informação como base 
para estes estudos e para a formulação de estratégias e discutem-se formas de aprimorar a gestão deste 
insumo vital para o aprimoramento do desempenho. 



 

A abertura dos mercados, ocorrida ao longo da década de 90 no Brasil, acarretou a modificação na 
gestão de diversos segmentos do agronegócio brasileiro. Vários produtos e setores, antes protegidos da 
competição por barreiras alfandegárias e fiscais, passaram a se submeter à competição de concorrentes 
externos, pelo predomínio do mercado nacional.  

LOGÍSTICA APLICADA AS OPERAÇÕES DO AGRONEGÓCIO 

Os desafios da Logística do agronegócio será objeto de estudo desde módulo e serão apresentadas 
propostas de melhorias para o seu desempenho. O problema é crônico pela nossa dependência do 
transporte rodoviário e falta de integração intermodal. Nos Estados Unidos, o transporte ferroviário 
movimenta 38% das cargas, o hidroviário 36% e o rodoviário 26%. No Brasil, 67% das safras escoam por 
rodovias, 22% por ferrovias e apenas 11% por hidrovias. 
Para agravar ainda mais a situação flagrante da falta de infraestrutura, o agronegócio brasileiro não para 
de crescer, levando junto a economia nacional, após a superação da crise internacional. 
O ideal é que a capacidade total de estocagem seja 20% superior à safra. Entretanto, hoje, o Brasil 
consegue armazenar algo em torno de 133 milhões de toneladas de grãos, frente a uma produção que – 
neste ano – deve atingir um índice recorde de 144 milhões de toneladas, conforme estimativas do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
Fonte: Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) 

RSA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL ISO 26000 

A disciplina aborda uma visão estratégica da A ISO 26000 como uma forma de  orientação e fornece 
recomendações sobre a responsabilidade social. Não é uma norma certificadora, mas pode oferecer as 
melhores práticas para sua própria organização, cadeia de fornecedores e mercado. A norma define a 
Responsabilidade Social como a responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e 
atividades na sociedade e no ambiente, através de um comportamento ético e transparente que:  
Contribui para o desenvolvimento sustentável, incluindo a saúde e o bem estar da sociedade; 
Tem em conta as expectativas dos stakeholders;  
Está em conformidade com a legislação aplicável e é consistente com as normas internacionais de 
comportamento; 
Está integrado e praticado por toda a organização. 

HEDGES – MERCADO DE CAPITAIS E MERCADO FUTURO 

O mercado futuro pode ser entendido como uma evolução do mercado a termo. Nele, os participantes 
se comprometem a comprar ou vender certa quantidade de um ativo por um preço estipulado para a 
liquidação em data futura. 
A palavra Hedge vem do inglês que significa CERCA, ou seja, proteção. É uma posição oposta aquela que 
se possui no mercado físico, ou seja, um produtor de milho precisa se proteger da queda nos preços, 
sendo assim, assume posição vendida no mercado futuro, como se assim estivesse vendendo sua safra 
antecipadamente.  
O objetivo do Hedge não é obter lucros, mas sim travar o preço. Aquele Hedger que deseja garantir um 
preço mínimo ou máximo e conseguir ter ganhos caso o mercado ande a seu favor, além de não ter 
ajuste diário e deposito de margem de garantia deve realizar o Hedge com opção de compra (call) ou 
opção de venda (put). O Hedge com opções é a melhor modalidade, pois protege de um cenário 
adverso, tem prejuízo limitado, que é o custo da opção (seguro). 
 

CLUSTERS A.P.L. ARRANJO PRODUTIVO LOCAL 

Este módulo apresenta o Conceito de Clusters. No meio competitivo há espaço para que Profissionais 
que querem interagir com os Empresas congêneres em prol do bem do Mercado sem deixar de ser 
competitivas entre si.  Um cluster, no mundo da indústria, é uma concentração de empresas que se 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa


 

comunicam por possuírem características semelhantes e coabitarem no mesmo local. Elas colaboram 
entre si e, assim, tornam-se mais eficientes. Este conceito foi popularizado pelo economista Michel E. 
Porter no ano 1990, no seu livro Competitive Advantages of Nations ("As vantagens competitivas das 
nações"). 
O arranjo produtivo local (APL) é um conjunto de fatores econômicos, políticos e sociais, localizados em 
um mesmo território, desenvolvendo atividades econômicas correlatas e que apresentam vínculos de 
produção, interação, cooperação e aprendizagem. 

MARKETING E GESTÃO DE VENDAS 

Este módulo objetiva o desenvolvimento de habilidades que possibilitem ao profissional atender de 
forma rentável mercados dinâmicos e competitivos, através de técnicas e métodos modernos da Gestão 
de Marketing e Vendas, com o fortalecimento do relacionamento na Cadeia produtiva do Agronegócio e 
da Agroindústria. Aborda e aprofunda conceitos relacionados à estratégia de vendas, em mercados 
futuros, gestão e planejamento comercial e marketing de relacionamento.  

MTC METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTIFICO – EAD  

O aluno deverá apresentar um Trabalho de Conclusão do Curso na Modalidade de Pesquisa científica; 
Método científico. Produção e transmissão do conhecimento através da pesquisa científica e normas da 
ABNT. 

CORPO DE DOCENTES/ RESUMO DO CV 

Alcido Elenor Wander –  Doutorado em Ciências Agrárias (Concentração: Economia Agrícola) pela Georg 
August Universität Göttingen (Alemanha, 2002), mestrado em Ciências Agrárias dos Trópicos e 
Subtrópicos pela Georg August Universität Göttingen (Alemanha, 1998) Possui graduação em Agronomia 
pela Universidade de Kassel (Alemanha, 1996), e. É pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), professor permanente dos Programas de Pós-Graduação em Agronegócio 
(Universidade Federal de Goiás - UFG) e em Desenvolvimento Regional (Faculdades Alves Faria - ALFA) e 
professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Administração (Faculdades Alves Faria - 
ALFA). Atualmente é Chefe-adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Arroz e Feijão. Tem 
experiência na área de Economia, com ênfase em Economia Agrária e Regional, atuando principalmente 
nos seguintes temas: agricultura familiar, viabilidade econômica, agronegócio, políticas públicas e 
competitividade.  
 

Andre Coelho Naves - Doutorado em Zootecnia Universidade Federal de Goiás, UFG, Goiânia, Brasil 
Título: Factors to improve the Efficiency of Beef Cattle Artificial Inseminations Programs, Mestrado  em 
Zootecnia Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil Título: Parâmetros 
Produtivos e Reprodutivos Usados na Seleção de Fêmeas Bovinas da Raça Nelore, Ano de obtenção: 
2000 Graduação  em Medicina Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo 
Horizonte, Brasil, Professor Universitário, Consultor do SENAR-MG, sólida experiência em 
Cooperativismo e Associativismo  
 

Carlos Alberto Maciel de Oliveira - MBA Executivo Internacional em Finanças pela Indiana State 
University, Especialista em Gestão Comercial pela Fundação Getulio Vargas e, graduado em 
Administração de Empresas pela UNIESP; Empreendedor e Consultor Empresarial; É Master 
Eneacoahcing Trainer; Professional Coach e Practitioner em Programação Neurolinguística pelo Instituto 
Nacional de Eneacoaching INEC; 
É professor em cursos de MBAs do IPOG Instituto de Pós Graduação. É também facilitador do Programa 
Minha Primeira Empresa da Associação de Jovens Empresários e Empreendedores do Estado de Goiás e 
atua há mais de cinco anos com treinamento e desenvolvimento de pessoas. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://pt.wikipedia.org/wiki/1990


 

Claudinei Antonio Rigonatto - Mestrado em Economia pela Universidade de Brasília (2006). Graduado 
em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Lavras (1986) e Atualmente é superintendente 
executivo da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG). Tem experiência na área de 
Agronomia e Economia Ambiental, com ênfase na Elaboração de Projetos Técnicos, de investimento e 
ambientais. Atuando principalmente nos seguintes temas: agricultura geral, reserva legal, organização 
rural, sindicatos, valoração e preservação ambiental. 
 

Fernando Negret Fernandez- Doutorado em Economia na área urbano regional pela Universidade 
Nacional Autônoma de México, Mestrado em Urbanismo pela Universidade Nacional Autônoma de 
México Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília , Mestrado em 
Urbanismo pela Universidade Nacional Autônoma de México, (2000). Tem trabalhado como consultor 
para o PNUD, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, Ministério do Meio 
Ambiente, Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA, TCBR e IPB. Foi professor e pesquisador da 
Universidade Nacional Autônoma de México, da Universidade Nacional da Colômbia e da Universidade 
Católica de Brasília nas áreas de urbanismo, planejamento urbano regional e gestão ambiental em 
cidades e regiões. Foi professor, pesquisador e o coordenador do Mestrado em Desenvolvimento 
Regional das Faculdades Alves Faria entre 2007 e 2013. Tem experiência na área de pesquisa, 
planejamento regional e urbano, bem como em ordenamento, gestão territorial, Zoneamento 
Econômico Ecológico e Zoneamento de Prioridades Socioambientais. Tem atuado durante vários anos 
em monitoramento e avaliação de projetos socioambientais e em programas e projetos relacionados 
com o desenvolvimento sustentável, incluindo ordenamento e gestão do território e manejo de recursos 
com participação comunitária. 
 

Kelson Ribeiro Costa - Mestrando em Desenvolvimento Regional Sustentável ALFA, Pós Graduado em 
Administração UNIVERSO RJ, MBA em Logística de Produção e Distribuição IPOG-GO, Curso de 
Intercambio Cultural na Kaplan Business School Berkeley EUA, Graduado em Ciências Contábeis pela 
PUC-GO, Tecnólogo em Segurança e Saúde Ocupacional Faculdade Sena Aires GO, Auditor Interno da 
SGQ ISO. 9001 - FSSC 22000 - ISO. 14001 - SASSMAQ e 26000 Norma Internacional de Responsabilidade 
Social Empresarial. Professor e Coordenador MBAs IPOG, Faculdades ALFA e Uni Anhanguera; Consultor 
de Empresa com atuação Generalista; Sólida experiência em Gestão Estratégica de Negócios com Foco 
em Desenvolvimento Sustentável, Gerência de Projetos, Treinamento in Company, Gestão de Pessoas 
por Competência e Indicadores de Resultados, Avaliação de Desempenho e Produtividade com 
Implantação de Normas de Segurança e Saúde Ocupacional. Controladoria, Budget Gestão Financeira e 
Orçamentária (Balanço Social), Consultor em Supply Chain: Gestão da Cadeia Logística, Produção, 
Armazenagem, Transporte e Distribuição. 
 

Marcius de Morais Cambui - Mestre em Engenharia Mecânica com ênfase em Gestão da Qualidade 
Total pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas - desde 2004. Graduado em Engenharia 
Mecânica pela UMC - Universidade de Mogi das Cruzes - desde 1995, Especialista em Engenharia de 
Segurança do Trabalho pela UFG - Universidade Federal de Goiás - desde 1998 e Profissional com grande 
experiência na área Industrial, nos setores de Processos de Fabricação, Elementos de máquinas, Seleção 
Econômica, administração de operações industriais, planejamento e controle da produção e 
manutenção, Segurança do Trabalho, Gestão da Qualidade e Projetos. Experiente como docente nas 
disciplinas de: - Administração de Operações Industriais do curso de MBA em Qualidade e Engenharia da 
Produção no IPOG; - Instalações Industrial para o curso de graduação em Engenharia de Alimentos pela 
PUC Goiás.  
 



 

Poliana Giselle Landin Borges - Mestre em Psicologia pela USF Universidade São Francisco (Conceito 
CAPES 6). Pós-graduada em Gestão de Pessoas por Competência e Coaching pelo IPOG. Graduada em 
Psicologia pela PUC/GO. Coach com formação e Certificação em Internacional. Auditora Líder do Sistema 
de Gestão da Qualidade. Professora dos cursos de pós-graduação/ MBA: IPOG. Coordenadora da 
Especialização em Avaliação Psicológica e do MBA Executivo em Desenvolvimento Humano e Psicologia 
Positiva, do IPOG. Atuação generalista na Área de Recursos Humanos desde 2005 em empresas 
nacionais e familiares de Grande, Médio e Pequeno Porte. Prática nos Subsistemas de Recrutamento e 
Seleção; Treinamento e Desenvolvimento; Avaliação de Desempenho e Potencial; Pesquisa de Clima 
Organizacional, Implantação de Cargos e Salários e demais rotinas do RH. 
  
Renato Binoto –  Mestre em Engenharia Urbana e Transportes pela Universidade Federal de São Carlos 
UFSCar, Tecnólogo em Logística pela FATEC Jaú, Possui treinamento de Gestão de Projetos ágeis pela 
USP São Carlos e Práticas de Projetos alinhadas ao PMI pelo SENAC. É Coordenador e docente do MBA 
de Logística da Escola de Negócios TREVISAN e Coordenador e Docente do MBA de Logística da 
Faculdade Sulamericana FASAM GO, Docente de MBA do IPOG- Goiânia-GO,  Faculdades ALFA-GO, 
SENAC Jabaquara-SP, SENAC Santo Amaro-SP Senac Consolação e Senac Lapa Tite, UNIARA- Araraquara-
SP e Anhanguera Matão-SP, Docente da Escola de Negócios Integração. Palestrante em logística 
empresarial e reversa tendo experiência junto a, UFSCar- Universidade Federal de São Carlos, UNIP, 
Mackenzie, Universidade São Francisco, UNIFRAN - Franca é Educador da Plataforma Liderança 
Sustentável.  É Gerente de Projetos Logísticos da Premiatta, Consultor e Docente do IMAM- Instituto de 
Movimentação e Armazenagem de SP, atua e possui experiência em Projetos de otimização de 
processos logísticos, Supply Chain Management, Logística Reversa. Executa Treinamentos Corporativos, 
possui Vivência em congressos, simpósios e palestras, possui coautoria no Livro Ecossistema Inovação. 
 

Sérgio Caruso - Possui graduação em Administração pela Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte 
(2004), especialização pela FGV - Fundação Getúlio Vargas em Controladoria, Financeira e Auditoria 
(2011) e Mestrando na Faculdade Alves Faria em Desenvolvimento Regional (2016). Atualmente é 
professor especialista na FAIT - Faculdade Aliança de Itaberaí e na FAI - Faculdade de Itapuranga. Sólida 
experiência em Gestão Empresarial e Consultoria. 
 

Tarcisio Marcelo Menezes - Master of Business Administration (MBA) FGV Project Management, 
Inbrape Pós Graduado em Marketing e RH,  Fecilcam Bacharel em Ciências Contábeis. Experiência 
profissional de 17 anos na área de logística, transportes, distribuição, armazenagem, suprimentos, 
tecnologia da informação aplicada a logística, projetos logísticos e desenho de processos. Atuação 
Profissional: Spaipa, Alcatel Telecomunicações, Cotia Penske Logistics, Lider Alimentos, Cocamar e 
Irmaõs Muffato. Professor de Graduação e Pós Graduação nas instituições: Cesumar, Cesumar - EAD, 
Unopar, Unopar EAD, UTFPR - Campus Cornélio Procópio, FAFIJAN, ESAP, Unespar, Univale, FECEA, 
FAFIPA, IESP, FATECIE, Pitagóras, INBRAPE, FIO, UNILINS, UNESPAR, UNIPAR, UNIVEL, Faculdades 
Maringá, Instituto Paranaense de Ensino, IPOG, FASUL, Unisalesiano, Faculdades Integrado, FAFIMAM, 
Estácio de Sá e UNIOESTE. Instrutor de cursos e treinamentos na ACIM, ACIL, SEST/SENAT, SETCAMAR, 
FETRANSPAR, APRAS. Autor de artigos técnicos publicados em periódicos regionais, nacionais. Sócio da 
Interbusiness Soluções S/S Ltda, Consultor e Instrutor credenciado do Sebrae - PR, Credenciado da 
Ocepar, Consultor Associado da Sinc Soluções em Logística Ltda, Coordenador do Curso de Pós-
Graduação em Logística Empresarial ESAP/Univale (Turmas Maringá – PR.), Coordenador Técnico do 
MBA em Logística da Produção e Distribuição do IPOG (Goiânia). Organizador do Livro Logística e Meio 
Ambiente (2013). 
 



 

Yassuo Imai  Segundo –CEO Imai Empresas Consultoria Empresarial Ltda,  Business Experience (Supply 
Chain Business) SELC – Sydney University Sydney/NSW – Australia – Master Business Administration – 
Logística Empresarial Instituto Coppead/UFRJ Rio de Janeiro – Brasil  Especialização Latu-Sensu – Gestão 
de Cadeias de Logística Empresarial Instituto Coppead/UFRJ Rio de Janeiro – Brasil – Bacharel em 
Administração de Empresas Faculdade Arthur de Sá Earp Netto Petrópolis/RJ - Brasil Consultor em 
Logística Empresarial especialista em Melhoria e Modelagem de Processos Logísticos e planejamento de 
Infra-Estrutura de Armazéns e Centros de Distribuição. Professor Convidado da Fundação Dom Cabral e 
titular da UCP – Universidade Católica de Petrópolis. Detentor de tecnologias exclusivas de criação e 
modelagem de métodos e processos de alta performance e eficiência em operações logísticas, 
habilitado para desenvolver processos avançados em tecnologias de mobilidade, como RF, RFID, Voice, 
Mobile Printers, etc. e parceiro oficial da Intermec by Honeywell Tecnologies e Vocollect para o Brasil e 
América Latina. Conselheiro da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – Firjan, onde, além da 
função no Conselho, coordena grupos de trabalho em Logística e Cadeias de Suprimentos. Palestrante, 
Conferencista e Seminarista convidado para eventos realizados por instituições acadêmicas, como 
Coppead/UFRJ, Universidade Católica de Petrópolis e Faculdade Arthur de Sá Earp Netto, Universidade 
Geraldo Di Biasi, e outras; e de mercado, como Natura, Fedex/Rapidão Cometa, Ambev, Cervejaria 
Petrópolis e outras.  
 

Professores titulares. Sujeito a alteração. 

 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 Cópia do diploma de graduação, autenticado em cartório; 

 Cópia RG e CPF/ CNH/ ID Profissional. 

DURAÇÃO / PERIODICIDADE 
 19 Meses (aulas em um final de semana por mês); 

 Sexta: das 18h às 23h; 

 Sábado: das 8h às 19h; 

 Domingo: das 8h às 13h. 
 

PROGRAMA BANCO DE TALENTOS 
Comprometido com o seu sucesso profissional, o IPOG criou o Banco de Talentos, que conta com a 
assessoria de carreira para prepará-lo e inserí-lo nas melhores oportunidades de trabalho. 

O programa funciona por meio de uma plataforma online onde cadastramos seu currículo, tornando-o 
acessível a renomadas empresas de todo o Brasil que buscam profissionais qualificados. 

INFORMAÇÕES E MATRÍCULAS 



 

 

 

 

 

 

 

IPOG – Instituto de Pós-Graduação 

Rua T-55, Qd. 96, Lt. 11, N°. 580 

Setor Bueno - Goiânia-GO 

Fone: (62 3933-6602 

www.ipog.edu.br 

incompany@ipog.edu.br 
 

 
 
 

 

 


