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20 anos em 2 dias 

Conferência Ethos São Paulo se lança ao desafio de resgatar os 20 anos do Ethos em dois dias 
de programação  

 

Nos próximos dias 25 e 26 de setembro, o público inscrito para a Conferência Ethos 20 anos que 
acontecerá no Expo Barra Funda, em São Paulo, poderá conferir duas décadas de realizações do 
Instituto Ethos em dois dias de programação, com mais de 90 horas de diálogos sobre temas 
como direitos humanos, integridade, meio ambiente, tecnologia, compliance, gestão 
sustentável, empresas e negócios, empreendedorismo e economia. 

A abordagem será apresentada em seis palcos simultâneos, nos quais não apenas será analisada 
a trajetória do Ethos desde sua fundação, mas também será lançada luz sobre o que há por vir. 
Um desafio ousado, mas que caminha de acordo com o vanguardismo que as Conferências Ethos 
têm trazido a cada ano, sobretudo no atual cenário socioeconômico. 

A agenda econômica ainda é uma incógnita em nosso país. Os sinais emitidos para o mercado 
pelas atuais reformas, projetos e regimes fiscais não resultaram em melhoria na retomada dos 
investimentos e dos empregos, e o período para a recuperação já se mostra o mais longo da 
nossa história. Frente a essa conjuntura, a Conferência Ethos 20 anos busca a opinião de 
especialistas, a fim de, juntos, desenharmos soluções para enfrentar as desigualdades e o 
avanço da pobreza que assegurem a igualdade racial e de gênero e apontem para um enorme 
potencial de crescimento econômico e diversificação produtiva e tecnológica para o Brasil.  

Como faremos isso? Com qual credibilidade e viabilidade eleitoral? Com quais setores da 
economia e encadeamento produtivo? Discutir esses temas e agendas é o que dinamiza a nossa 
programação deste ano e agudiza nosso interesse em compartilhar novos olhares e soluções 
pragmáticas para a trilha do desenvolvimento do país. 

20 anos do Instituto Ethos 

Há duas décadas, o Ethos faz parte da vida das empresas e marca presença nos momentos e 
projetos mais importantes do país. Conferências, publicações, ferramentas para negócios 
sustentáveis, construção de políticas públicas e tantas outras iniciativas. 

Uma trajetória inteira voltada para o desenvolvimento sustentável. Não é à toa que, em todo o 
país, mais de 500 empresas são associadas ao Ethos, mais de 1.300 compactuam compromissos 
e mais de 3.900 já utilizaram os Indicadores Ethos. 

Muitos são os protagonistas dessa história e durante os dois dias de evento poderão ser 
compartilhadas as vivências desse período. Pessoas, fatos, projetos e realizações serão 
incorporados na programação que incluirá ainda o lançamento de uma publicação inédita do 
Instituto Ethos. Aguarde! 
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Valores que transformam  

Seguindo a tônica da campanha dos 20 anos do Ethos: #ValoresQueTransformam, a Conferência 
Ethos São Paulo trará os desdobramentos das ações lançadas na Conferência realizada no Rio 
de Janeiro, em 12 de junho.  

Conteúdo 

Em 20 conferências, um dos pontos unânimes entre os participantes é a qualidade dos diálogos 
realizados. Cada painel é pensado e elaborado partindo de uma avaliação minuciosa sobre a 
questão a ser abordada e os participantes da mesa de debates. 

Palestrantes nacionais e internacionais são o retoque final. Acadêmicos, representantes do 
governo e de empresas, estudiosos e especialistas são convidados a pensar e repensar 
estratégias para empreendermos em uma sociedade mais justa e sustentável. 

Formato 

Pela primeira vez, teremos seis palcos simultâneos mantendo o formato 360°, no qual os fones 
de ouvido permitem aos participantes dos painéis a migração de uma palestra para outra sem a 
necessidade de uma mudança física de local.  

 

IMPRENSA 

 

SERVIÇO  

O quê: Conferência Ethos 20 anos 

Quando: 25 e 26 de setembro de 2018 

Onde: Expo Barra Funda 

Endereço: Rua Tagipuru, 1.001 – Barra Funda – São Paulo (SP) 

Inscrições e mais informações: www.conferenciaethos.org 

INVESTIMENTO  

Empresas não associadas: R$ 1.300,00 

Empresas associadas: R$ 950,00  

Mais informações à imprensa 

Rejane Romano (assessora) | tel. (11) 3897-2416 | cel. 9-8969-4495 | rromano@ethos.org.br  

http://www.conferenciaethos.org/
mailto:rromano@ethos.org.br

