
 
 

Competitividade tecnológica e intensidade de pesquisa – estamos ficando para trás 
e aumentando o custo de alcançar os países líderes? 

 

Sistema de justiça, confiança e integridade pós “vaza-jato” 

 

Sistema de integridade e Pacote Anticrime: por que o direito penal não resolve a 
criminalidade e a corrupção? 

 

Por que ainda lideramos o desmatamento ilegal de florestas e vegetação nativa? 

 

Como nos preparamos para a COP-25? – Conferência Brasileira de Mudança do 
Clima 

 

Justiça Climática e Justiça Social – como construir essa trajetória? 

 

Os avanços sobre os territórios indígenas – por que o espectro das políticas anti-
indigenistas não ajudará o país a se desenvolver? 

 

Adaptação climática – um desafio para os governos subnacionais 

 

As crises climáticas e a perspectiva dos povos indígenas 

 

Fridays For Future – o movimento liderado pelas crianças e jovens pela 
descarbonização da economia 

 

Teremos um plano para implementação da NDC brasileira a partir de 2020? 

 

O que ou quem controlará os algoritmos: o racismo estrutural e institucional na era 
digital 

 

Estética e ética LGBTI+ e a crítica cultural nas empresas 

 

A violência no Brasil também mata ambientalistas 

 



 
 

‘Queerizar’ os lugares e os olhares 

 

A lacuna normativa da corrupção privada no Brasil: qual a importância desse 
debate para o sistema nacional de integridade? 

 

Programas de integridade e pequenas empresas: como estimular e implementar 
sem onerar as PMEs? 

 

Resiliência territorial e climática e os negócios sociais 

 

Design social e ecológico – saberes, soluções simples, abordagem territorial e 
oportunidades de negócios  

 

Negócios que podem proteger os biomas e a biodiversidade 

 

Arte, ativismo e educação ambiental 

 

Lideranças em prol da dianteira dos sistemas de integridade das empresas 

 

A importância de um acordo de integridade setorial no setor de mineração e os 
passos para sua construção 

 

Mulheres discutem o contexto econômico e a arquitetura de privilégios no Brasil 

 

Bem viver, interculturalidade e a natureza como bem comum – o que as empresas 
podem aprender com isso? 

 

Os setores mais poluidores e os planos de transição para redução das emissões de 
GEE – Gases de Efeito Estufa 

 

Como as empresas se aliam para combater o resíduo plástico nos oceanos 

 

Logística e transportes de baixo carbono no Brasil  

 



 
 

Quando grandes empresas se tornam parceiras de produtores agrícolas familiares 
– o desafio da agricultura sustentável 

 

Novas perspectivas e abordagens dos programas de integridade: tecnologias, 
algoritmos e inteligência artificial 

 

Conformidade empresarial: controle interno, gestão e monitoramento de riscos, 
como aprimorá-los na sua empresa?  

 

A trajetória da reputação de comportamento ético: condutas indevidas e mecanismos 
de denúncia e investigação 

 

Mais do que um programa anticorrupção: como os programas de integridade 
endereçam os temas de direitos humanos, meio ambiente e sustentabilidade? 

 

Empresas inspiradas pela floresta e comunidades do Brasil 

 

O que (não) fazer na promoção da diversidade e inclusão 

 

Racismo e transfeminismo: debates importantes para o setor produtivo no Brasil 

 


