Pecuária sustentável, consumo consciente e pessoas migrantes e refugiadas na programação da semana

Antes de dar uma pausa, Conferência Ethos aborda temas quentes

Você já observou a pluralidade de temas abordados na Conferência Ethos? Não é por acaso que o evento
apresenta em seu nome a designação de 360º. Nesta semana, que antecede a pausa que a Conferência Ethos
fará para exibição da Conferência Brasileira de Mudança do Clima (CBMC), de 27/09 a 01/10, os temas estão
ainda mais diversos e atraentes. Toda a programação da Conferência fica salva para você ver e rever no canal
do Ethos no YouTube.
Confira a programação:
21/09 - 15h: Mudança de hábitos: consumo consciente e o pós-pandemia
Esse vídeo dialoga com painel que será exibido na quinta-feira e antecipa a análise sobre como a família
brasileira apertou os cintos e reduziu seu consumo durante a pandemia. Se de um lado a pressão inflacionária
acabou por reduzir opções e forçou a escolha por produtos essenciais. De outro, pesquisa da Accenture
mostrou que se intensificou o interesse no consumo consciente. Para avaliar estes indícios e quanto essa
tendência irá se consolidar contaremos com a análise de:
Denise Conselheiro, gerente de Educação do Instituto Akatu.
21/09 – 17h: Pecuária pautada no ESG - Programa Marfrig Verde+
Você terá a oportunidade de conhecer o Marfrig Verde+, programa que tem como meta garantir que 100%
da cadeia de produção da empresa seja sustentável e livre de desmatamento até 2030. O Brasil é uma
potência mundial na produção e exportação de carne bovina, porém existe uma série de desafios que
precisam ser enfrentados para garantir uma produção sustentável pautada no ESG.
Participante:
Paulo Pianez, diretor de sustentabilidade e comunicação corporativa América do Sul na Marfrig.
23/09 – 15h: Ball Corporation oferece: Hábitos de consumo na pandemia, consumo consciente e tendências
para o futuro
O momento atual fez com o brasileiro refletir sobre suas compras, por exemplo, fortalecendo comércios locais
impactados fortemente pela pandemia. Quais os limites da conscientização do consumo em um cenário de
inflação crescente e aumento do desemprego? E, que mecanismos podem ser indutores para o consumo
consciente? Para responder a essas questões contaremos com:
Hugo Magalhães, gerente de Marketing, Novos Negócios e Inteligência de Mercado da Ball América do Sul;
Dario Caldas, fundador do Observatório de Sinais;
Saulo Ricci, fundador e CEO da Coletando Soluções.
23/09 – 16h10: Marfrig oferece: Caminhos para uma Pecuária Sustentável
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Vamos dialogar sobre a Pecuária Sustentável, formas de manejo da terra e administração dos recursos
baseados em técnicas que não prejudiquem, ou mitiguem os impactos causados à natureza.
Participantes:
Paulo Pianez, diretor de sustentabilidade e comunicação corporativa América do Sul na Marfrig;
Roberto Waack, membro do conselho da Marfrig e presidente do conselho do Instituto Arapyaú de Educação
e Desenvolvimento Sustentável;
Marcos Borba, chefe adjunto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Embrapa Pecuária Sul.
23/09 – 17h20: Projeto Ven, Tú Puedes: Rompendo barreiras e impactando vidas
O Instituto Ethos, junto da ONG Visão Mundial comemoram o encerramento de mais um ano de projeto em
conjunto, o Vem, Tú Puedes que possibilitou uma imersão na realidade, vivência e trajetória de pessoas
migrantes e refugiadas, demonstrando o quanto a inserção no mercado de trabalho é transformadora. O
painel irá apresentar o diagnóstico do setor empresarial frente à agenda de migração e refúgio, através da
Pesquisa de cenários desenvolvida no âmbito do projeto e dialogar sobre os desafios e oportunidades nessa
agenda para continuarmos avançando cada vez mais.
Participantes:
Amanda Ferreira, coordenadora de Projetos na Visão Mundial Brasil;
Mariana Cabral, analista de Recursos Humanos na Sodexo;
Carlos Alfredo, auxiliar de Responsabilidade Social;
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 2021
Quando: de 27 de maio a dezembro de 2021
Onde: canal do Ethos no YouTube: https://bit.ly/2zWLIMx
Haverá ainda, a realização de ações no Instagram do Ethos: @instituto_ethos e no Spotify
Informações: www.conferenciaethos.org
Imprensa: imprensa@ethos.org.br | tel. (55 11) 3897-2416
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