Conferência Ethos debate tema sobre a descarbonização das operações empresariais
Regulamentação do Lobby no Brasil também retorna aos diálogos
A sétima semana de atividades da Conferência Ethos 2022 apresentará um panorama de adaptação e mitigação
das emissões de gases de efeito estufa nas operações industriais. A partir do segundo relatório do IPCC, ficou
constatado que as alterações climáticas se dão através de ações antrópicas. Qual é o papel das empresas nesse
cenário e como elas estão contribuindo para a mitigação de gases de efeito estufa? Esta será uma das perguntas
que norteará uma das atividades na Conferência Ethos 360º, transmitida através do canal do Instituto Ethos no
YouTube.
A regulamentação do Lobby no Brasil também é revisitada através da perspectiva de relevância do tema para as
empresas, especialmente no âmbito dos programas de integridade. Confira abaixo a programação completa:

05/07/2022 – 15h00: Regulamentação do Lobby no Brasil - Como o setor privado será impactado?
Iremos abordar como a regulamentação do lobby se relaciona com o setor empresarial, de modo a trazer
os desafios e importância do tema para as empresas no âmbito dos programas de integridade e interação
público x privado de forma ética e transparente.
Participante:
Bruno Pandini, associado sênior na Maeda Ayres
07/07/22 – 16h10: Gerdau oferece: Adaptação, mitigação e descarbonização das operações empresariais
É urgente engajarmos a sociedade, as empresas e os governos em prol de uma contribuição nacionalmente
determinada (NDC) mais ambiciosa que vise a redução das emissões de gases de efeito estufa. Em quais
frentes as empresas têm trabalhado a adaptação e a descarbonização de suas operações? Como são
definidas as metas e como garantir que elas sejam de fato cumpridas?
Participantes:
Rita Teixeira, head de Captação e Relacionamento do Instituto Ethos (Moderação)
Cenira de Moura Nunes, gerente-geral de meio ambiente na Gerdau
Lincoln Morales, head de Criação de Valor Compartilhado e Sustentabilidade da Enel
André Valente, gerente de Sustentabilidade na Raízen
Acompanhe a Conferência Ethos
Consulte a programação da Conferência no site oficial e acompanhe os painéis ao vivo e gravados no canal do
Instituto Ethos no YouTube.
Serviço
O quê: Conferência Ethos 2022
Quando: de 24 de maio a dezembro de 2022
Onde: canal do Ethos no YouTube: https://bit.ly/2zWLIMx
Informações: www.conferenciaethos.org e @conferenciaethos360
Imprensa: imprensa@ethos.org.br
A Conferência Ethos é uma realização do Instituto Ethos. | Patrocínio Ouro: Gerdau | Patrocínio Bronze: Aché, AngloAmerican,
Ball Corporation, Braskem, Hydro, ICTS Protiviti/Aliant, Itaú e Natura. | Player Mensal: ArcelorMittal, HEINEKEN, Instituto Algar e
Synergia. | Transportadora Oficial: Gol

