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Conferência Ethos 2020 chega ao último dia 

Reflexões sobre inclusão racial nas empresas, desigualdades, democracia e direitos encerram ciclo de diálogos 
 
Com um número total de 23 semanas, a Conferência Ethos 2020 encerrará o ciclo de diálogos online nesta quinta-feira, 
17 de dezembro, com transmissão ao vivo através do canal do Ethos no YouTube. 
 
Assim como aconteceu em outros momentos, desde o dia 2 de julho quando teve início, o evento irá se debruçar em 
promover reflexões e análises a respeito de importantes temas, seja para o âmbito empresarial ou no contexto que 
abrange a sociedade como um todo. 
 
O Selo Igualdade Racial será apresentado e o painel de encerramento irá avaliar, de forma global, as desigualdades, 
num cenário de fragilização da democracia e quanto ao acesso a direitos. 
 
Veja abaixo os objetivos dos dois últimos painéis da Conferência Ethos 2020: 
 
15h20 - Selo de Igualdade racial – mudanças tímidas no mercado de trabalho e processos institucionais de inclusão 
 
O objetivo do painel é apresentar o Selo de Igualdade Racial e a narrativa por trás de sua criação, contexto, legislações 
e a importância de se ter um instrumento de reconhecimento de boas práticas como esse no cenário que vivemos. Além 
de trazer a data de lançamento, como será o desenvolvimento deste selo, as expectativas e o modo de atuação em 
2021. É importante frisar que o selo vai ser contextualizado com o cenário empresarial, ainda de extrema desigualdade 
em um cenário que não condiz com a população brasileira, que tem a maioria de pessoas negras. 
 
17h20 - Desigualdades, democracia e direitos 
 
O objetivo do painel é promover o diálogo sobre o fortalecimento da democracia e os desafios da agenda de combate 
às desigualdades e aspectos concretos que possam atrair a atenção da sociedade e de sua mobilização para o tema. A 
desigualdade na América Latina é muito alta e se agravou com a pandemia implicando em um problema tanto para o 
crescimento econômico, quanto para a luta contra a pobreza. É importante que o painel aborde também as correlações 
entre as desigualdades e a natureza da crise das democracias contemporâneas, com o populismo de perfil autoritário 
que busca enfraquecer instituições críticas como o judiciário, colegiados participativos e a imprensa, entre outros. Como 
a crise, que poderá se prolongar em precariedade de trabalho, desigualdade social e inúmeras violações de direitos 
humanos e à vida, poderá ser enfrentada no século XXI? 
 
Serviço  
O quê: Conferência Ethos Virtual 2020 
Quando: de 02 de julho à 17 de dezembro de 2020, sempre às quintas-feiras  
Onde: canal do Ethos no YouTube: https://bit.ly/2zWLIMx 
Informações: www.conferenciaethos.org 
Imprensa: Rejane Romano (assessora) | tel. (11) 3897-2416 | cel. 98969-4495 
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