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Pecege

O Pecege engloba empresas e projetos com um objetivo em comum: 

inovar na transmissão e disseminação do conhecimento. Propõe-se 

também a identi�car necessidades e apresentar ferramentas e possíveis 

soluções para as grandes áreas que movimentam a economia e a 

sociedade. Conheça nossos Projetos e Produtos. 
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Estabelecido em 1986 como grupo de extensão vinculado ao 

Departamento de Economia, Sociologia e Administração da Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), o Programa de 

Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas (Pecege) 

atua em duas frentes principais: gerenciamento de cursos de 

especialização Lato sensu (MBAs), o�cinas, treinamentos e programas 

formatados para demandas especí�cas e desenvolvimento de 

projetos de pesquisas relacionados ao agronegócio. A administração 

dos recursos �nanceiros relacionados aos MBAs USP/Esalq e projetos 

de pesquisa é feita pela Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz 

(Fealq), instituição conveniada à Universidade de São Paulo (USP).
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Cursos 
(presenciais e a distância)

- Especializações (MBAs)

- Atualizações

- Curta Duração (Cursos Rápidos) 

- Coorporativos (Treinamentos Customizados) 

Projetos de Pesquisa

- Análises econômico-�nanceiras

- Análises de Custos

- Gestão de processos agroindustriais

- Diagnóstico e pesquisas de mercado    

Cursos 
(presenciais e a distância)

Projetos de Pesquisa

Produção Audiovisual 

Conteúdo e Relacionamento

Universidade Corporativa

Eventos

A estrutura do Pecege 
pode ser dividida em:



Cursos 
(presenciais e a distância)

- Especializações (MBAs)

- Atualizações

- Curta Duração (Cursos Rápidos) 

- Coorporativos (Treinamentos Customizados) 

Cursos de especialização Lato sensu certi�cados pela USP e ministrados por 
professores desta Universidade, além de pro�ssionais de renomada experiência no 
setor privado.
 
Os interessados podem optar pelas modalidades presencial e online. Nesta 
modalidade, os MBAs USP/Esalq são os únicos do mercado a oferecer aos alunos 
aulas, interação com o professor e provas no ambiente virtual. A presença do aluno no 
campus da USP/Esalq é obrigatória somente ao �nal do curso, para a realização do 
exame de quali�cação e defesa da monogra�a.

Os cursos de curta duração permitem ao aluno 
uma imersão imediata em determinado tema de 
forma prática e aplicada aos negócios do dia-a-dia.

Os cursos de Atualização USP/Esalq têm duração média de 6 a 9 meses e certi�cação 
USP. O foco desses programas de pós-graduação é atualizar o pro�ssional que já atua 
no mercado com as inovações na área.

São cursos presenciais, a distância ou mistos desenvolvidos após discussões 
agendadas diretamente com as empresas para identi�cação das necessidades 
especí�cas e estudo do programa aplicado à rotina do grupo. Solicite o seu 
treinamento pelo e-mail parcerias@pecege.org.br ou telefone (19) 3377-0937. 
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Revista cientí�ca do Pecege. Com periodicidade trimestral, traz artigos 
conjunturais e revisões que contribuam para o avanço cientí�co e a 
visibilidade das área dos MBAs USP/Esalq.
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Cursos 
(presenciais e a distância)

- Especializações (MBAs)

- Atualizações

- Curta Duração (Cursos Rápidos) 

- Coorporativos (Treinamentos Customizados) 

Projetos de 
Pesquisa

- Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira
- Valuation
- Due Diligence Operacional e Financeira

Econômico-financeiras

- Otimização de Processos Agroindustriais
- Planejamento e Gestão de Atividades Agroindustriais

Gestão de
processos agroindustriais

Destaca-se entre os projetos em andamento o Relatório de Custos de Produção de 
Cana-de-Açúcar, Açúcar e Etanol no Brasil, elaborado em parceria com a Confederação 
Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA). As informações levantadas a partir desses 
trabalhos estão reunidas no portal e aplicativo Sucroenergético Pecege-ESALQ/USP, uma 
ferramenta inovadora destinada a empresas e instituições que buscam praticidade na 
pesquisa por informações que facilitem o processo de tomada de decisão.

Publicação que traz indicadores técnicos e econômicos sobre a produção de forragem com 
a intenção de subsidiar produtores, técnicos e empresas com informações para tomada de 
decisão. Todas as informações são trabalhadas em termos médios por per�l dos sistemas de 
produção, divididos por região, tamanhos da área de plantio, material genético, sistema de 
plantio e sistema de colheita. 

- Estudo de potencial de mercado
- Estudo de potencial de novas tecnologias

Diagnóstico e pesquisas de mercado

Informações econômicas 
do setor sucroenergético

Boletim da Forragem 

- Gestão e Análise de Custos
- Auditoria de custos
- Benchmarking

Custos

Análises:



NEXT SIM

CÂMERA PECEGE
Programa de entretenimento e informação semanal. Em 12 minutos, a produção leva ao público inovações e temas 
trabalhados nos MBAs USP/ESALQ. Após ser veiculado nos intervalos das aulas, o conteúdo é exibido integralmente na rede 
social MyClass, espaço exclusivo para os alunos dos cursos e de forma parcial no canal do YouTube MBA USP/ESALQ.

O SIM é o grande encontro dos alunos dos MBAs USP/Esalq. Criado para promover networking, o 
evento é realizado duas vezes ao ano (julho e dezembro), no campus da USP/Esalq, em Piracicaba 
(SP). Além da apresentação de monogra�as, os alunos participam de atividades, sessão solene 
com entrega de certi�cados e premiação das melhores monogra�as, além de palestras com 
pro�ssionais renomados. 

Treinamento e capacitação de colaboradores de empresas 
customizado e adaptado às políticas internas e diretrizes de 
cada corporação. O Pecege dispõe de ferramenta própria 
(Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA) para este propósito.

Blog para os interessados em tendências. 
Traz matérias e discussões sobre inovações 
nas áreas de educação, tecnologia, gestão, 
marketing e agronegócios. São temas 
relacionados ao universo do Pecege.

MY Class
Projeto inovador e conectado à nova 
realidade social, o MYClass é a rede social dos 
alunos dos MBAs USP/Esalq. Uma plataforma 
virtual que permite acesso a conteúdo 
exclusivamente gerado para este público.

Produção Audiovisual
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Instituto Pecege

O Instituto Pecege é uma associação sem �ns lucrativos estabelecida 

em setembro de 2013 com o objetivo de expandir as atividades do 

Pecege grupo de extensão da Esalq. Desenvolve projetos nas áreas de 

pesquisa e extensão, além de empreendimentos sociais e culturais.



      pecege.org.br
      pecege.br

      (19) 3377 - 0937 - (19) 3375 - 4251
      (19) 99948 - 4769

      Alexandre Herculano, 120, 
Torre A - sala T4, Torre B - sala T2 e T6, 
Vila Monteiro - CEP 13418-445  
Piracicaba/SP


