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Após cinco décadas do primeiro alerta da ciência sobre a 

insustentabilidade do atual modelo de produção e consumo – e 

também após um quarto de século do surgimento da proposta de 

Desenvolvimento Sustentável, observa-se uma enorme quantidade 

de abordagens de gestão cujo propósito é solucionar a 

problemática socioambiental no âmbito da indústria e, ao mesmo 

tempo, assegurar lucratividade. Diante de tantas abordagens, 

ferramentas e métodos que, hoje, são tão numerosos e pouco 

relacionados entre si, os tomadores de decisão ficam confusos e 

indecisos sobre quais adotar – e sobre como integrá-los no modelo 

de negócios da empresa.

Ante o desafio complexo da sustentabilidade, esse curso nasce com 

o propósito de formar a próxima geração de líderes e executivos 

que irão conduzir organizações e sociedade ao patamar de 

sustentável.
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Você, empreendedor, que quer incluir 
a sustentabilidade no seu negócio ou 

no desenho de um novo modelo de 
negócios, você está convidado a 

participar do nosso MBS.
Até 2050, seremos aproximadamente 10 bilhões de habitantes. Como 

manter aos padrões de produção e consumo para toda essa 

população de forma sustentável? Precisaríamos de 

aproximadamente 03 planetas Terra para manter esses atuais níveis 

de produção e consumo.

Cerca de 75% dos gases de efeito estufa gerados ocorrem fora dos 

limites das empresas, isto é, ocorrem ao longo da cadeia de valor. 

Logo, é preciso repensar os modelos de negócio do ponto de vista 

dessas relações e do impacto da escolha dos stakeholders sobre os 

negócios. Além disso, estimativas apontam que até 80% dos 

impactos ambientais dos produtos podem ser evitados ainda na fase 

do projeto dos produtos, o que nos leva a repensar também a forma 

como os produtos são projetados, para que as empresas reduzam ao 

máximo o impacto ambiental por unidade de produto posto no 

mercado.

Cenário
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Você, empreendedor, que quer incluir 
a sustentabilidade no seu negócio ou 
no desenho de um novo modelo de 
negócios, você está convidado a 
participar do nosso MBS.

Assim, os negócios sustentáveis têm crescido a taxa de 

15% ao ano, segundo estatísticas recentes da Divisão de 

Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas (ONU 

Meio Ambiente). Nessa linha, diversos termos e conceitos 

têm se destacado nos últimos cinco anos, tais como a 

Economia Circular, a Economia Compartilhada e a 

Ecoinovação. São macrotendências mundiais as quais 

líderes e executivos deverão ter domínio para alterar e/ou 

gerar novos modelos de negócio para atender a esta nova  

onda de demandas da sociedade, e assim prosperarem em 

suas empresas e de forma sustentável.

Cenário



1) Profissionais que objetivem inovar por meio da sustentabilidade, 

desenvolvendo novos modelos de negócios amparados na 

sustentabilidade como proposta de valor;  

2) Lideranças e dirigentes que atuam nas empresas, no governo, e 

na gestão de organizações do Terceiro Setor e negócios sociais;

3) Dirigentes e gerentes de empresas que desenvolvem estratégias 

para a Sustentabilidade para um melhor Relacionamento com 

Stakeholders;

Público-alvo



O Curso é ofertado pelo professor Dr. André Coimbra Felix Cardoso, 

responsável final e Coordenador Geral dessa atividade (Linkedin: 

linkedin.com/in/andré-coimbra-felix-cardoso-99626865) e pelo 

professor Dr. Diogo Aparecido Lopes da Silva (Currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/1101747760784249) como Coordenador 

Pedagógico. Não obstante, o programa educacional conta com 

muitos envolvidos sendo co-gerido por uma equipe multidisciplinar e 

interdepartamental de gestão e execução dos projetos, composta por 

docentes, técnicos-administrativo e discentes da UFSCar.
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Capacitar e formar lideranças profissionais 

transformadoras para um futuro de produção e consumo 

sustentável;

Contribuir para o desenvolvimento de novos modelos de 

negócio sustentáveis;

Auxiliar empresas a gerarem mais valor, ao menor impacto 
socioambiental;

Inovar por meio da sustentabilidade.

Contribuir para a formação de profissionais capacitados em 
temas emergentes, tais como a ecoinovação e a economia 
circular.

Competências
MBS 2022

Competências



Informações Gerais

O curso possui 460 horas de duração, sendo 

360h de créditos presenciais e 100h de 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 

de Curso, sob a orientação de um professor 

do Curso com encontros presenciais e a 

distância.  

College



Matrícula e 
investimento

Como pré-requisito para realizar matrícula 
no Curso, o candidato deve ter formação 
superior concluída (à entrevista uma cópia 
do seu diploma de graduação), além de 
atender aos seguintes elementos 
necessários ao perfil do curso: (I) ocupar 
função correlata ou estar se preparando 
para ocupar função de gestor de 
sustentabilidade em empresas ou 
organizações públicas, privadas ou do 
Terceiro Setor; ou (II) acalentar o propósito 
de abrir um negócio sustentável, ou já ter 
um negócio próprio que precisa ser 
adequado a esta nova realidade. 

Processo de entrada

Como critério para aprovação no 

Curso, os alunos devem ter 

concluído 75% de cada um dos 5 

módulos do Curso, sendo 

obrigatória a participação nas duas 

últimas disciplinas do 3º módulo: 

Metodologia da Pesquisa para o 

Trabalho de Conclusão de Curso e o 

Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), com 100h à distância e 

encontros presenciais a combinar 

com o orientador. A nota mínima em 

todas as disciplinas é 7.0 (sete), 

incluindo a disciplina TCC. Além da 

mensalidade, há a matrícula no 

valor de R$ 960,00.

Investimento



Informações Gerais

Cada um dos módulos do Curso possui um 

Trabalho Final Integrador, que integra as 

diferentes disciplinas do seu módulo, 

denominado “Entrega do Módulo”. Vejamos 

abaixo no que consiste a entrega em cada 

um dos módulos.  

College

Módulos
  O curso é separado em 5 módulos, sendo eles:

 

1- Consciência Sistêmica; 

2- Sustentabilidade; 

3- Liderança, Estratégia e Inovação para a 
Sustentabilidade; 

4- Gestão e Operação para a Sustentabilidade;

5- Medição e Aperfeiçoamento do Desempenho em 
Sustentabilidade



O Trabalho Conclusão do Curso (TCC) deve integrar 
todas as competências desenvolvidas ao longo do Curso. 
Para realizar a última disciplina (TCC, de 100h), o 
estudante já deve ter concluído todos os módulos do 
Curso, incluindo a disciplina de Metodologia da 
Pesquisa. E como critério para aprovação dos módulos, 
o discente deve ter obtido, no mínimo, 75% de 
frequência, e sua nota deve maior ou igual a 7.0 (sete) 
em cada um deles. Há 5 modelos de Trabalho de 
Conclusão de Curso, a saber:

Trabalho de Conclusão de Curso e aulas



TCC

01) Artigo Acadêmico: aprofundando um subtema da Sustentabilidade, 
com ênfase no estudo teórico-prático da sustentabilidade.

02) Sustainable Business Plan: um plano de criação de Startup e 
prototipagem, já trazendo o relatório de prototipagem e experimentação do 
negócio no mercado, seguido de um plano de investimentos.

03) Sustainable Business Case: um artigo (estudo de caso) retratando o 
contexto (ambiente de negócios) e os desafios da inovação sustentável 
vivenciados pelo setor de atuação da empresa onde se trabalha.

04) Plano de Gestão Estratégica da Inovação para a Sustentabilidade: a 
empresa em que o participante trabalha, que deve englobar e integrar os 
desafios dos três últimos módulos do Curso: (i) revisão e melhoria da 
estratégia de inovação para a sustentabilidade e sistema de gestão 
sustentável da empresa onde se trabalha; (ii) proposta de criação de novos 
negócios ou startups sustentáveis (spin-offs); e (iii) posicionamento 
ecossistêmico com ênfase em colaboração através da Inovação Aberta 
para a Sustentabilidade em parceria com atores ou stakeholders relevantes 
do ambiente.

Master in Business Sustainability



Conheça quem está por trás de tudo isso que o MBS UFSCar proporciona.

Equipe MBS

Manoela Olegário
 Especialista 

Davi 
 Analista Turma 1

José Augusto
 Marketing



Módulo 1 - Consciência 
Sistêmica

Conheça as aulas

Psicologia, paradigmas 
econômicos, crise 
socioambiental e ESG

Legislação Socioambiental

Economia Circular

Paradigmas Econômicos 
ante a Crise Socioambiental

Cultura, Mudança 
Organizacional e diversidade 
e inclusão

01 03

02 04



Módulo 2 - Sustentabilidade
Conheça as aulas

Teoria U e Liderança para a 
Sustentabilidade

Gestão da relação com multi 
stakeholders

Empreendedorismo 
Socioambiental e 
Capitalismo Consciente

Biomimética

01 03

02 04



Módulo 3 - Liderança, Estratégia e Inovação para a 
Sustentabilidade

Conheça as aulas

Design Thinking

Sistemas de Gestão 
Integrada e ESG

Planejamento Estratégico 
e Ecodesign para 
Sustentabilidade em 
Negócios

Gestão de Pessoas 
para a Inovação 
Sustentável

Marketing, Rotulagem 
ambiental e declarações 
ambientais de produto

01 03

02 04



Módulo 4 - Gestão e Operação para a 
Sustentabilidade

Conheça as aulas

Capacidade de 
Decisão e Resolução 
de Problemas

Avaliação da 
Sustentabilidade do 
Ciclo de Vida do Produto

Gestão de Operações e 
Produção mais Limpa

01 03

02



Módulo 5 - Medição e Aperfeiçoamento do 
Desempenho em Sustentabilidade

Conheça as aulas

Química verde no 
contexto da Economia 
Circular

Biotecnologia e 
nanotecnologia

Metodologia de Pesquisa

Mercado de 
Carbono e títulos 
verdes

Planejamento 
energético e hídrico

01 03

02 04


