Sustentabilidade e ESG em pauta na Conferência Ethos!

Especialistas dialogam sobre ESG, sustentabilidade e circularidade de embalagens

Comentado [LT1]: Será que a gente não deixa só "ESG"
porque nele já tem meio ambiente embutido? rs

A semana de atividades da Conferência Ethos envolveu especialistas em atividades importantes e atuais
sobre a perspectiva ESG vinculada à cadeia de fornecedores e sustentabilidade. Expandir as práticas ESG
para além da própria empresa é um passo fundamental para gerar mais impacto positivo na sociedade.
Uma das maneiras de criar esse impacto é através da transição energética, que também foi analisada por
especialistas durante a Conferência Ethos. Outro ponto discutido pelos especialistas é sobre a circularidade
das embalagens: sabia que os designs dos produtos influenciam diretamente nessa questão?
Confira a agenda dessa semana da Conferência Ethos:
08/11/2022 – 15h00: Braskem oferece: Design, tecnologia e circularidade por um mundo mais sustentável –
Cazoolo
Como reduzir impactos ambientais e cocriar embalagens mais sustentáveis? Como a tecnologia e inovação, aliadas ao
design, podem ser importantes ferramentas para o aumento da circularidade e mitigação dos impactos das
embalagens ao meio ambiente? Essas são as perguntas que levaram a Braskem a criar o 1º Centro de
Desenvolvimento de Embalagens para Economia Circular do Brasil e que norteiam o diálogo na Conferência Ethos!

Participante:
Fabio Sant'ana, membro da equipe do Cazoolo, LAB de embalagens circulares da Braskem
Karla Censi, gerente de Soluções Sustentáveis do Braskem Labs
Karoline Oliveira, estagiária em Práticas Empresariais e Políticas Públicas do Instituto Ethos (mediação)

10/11/2022 – 15h00: Protiviti | Áliant oferecem: Riscos ESG de fornecedores
A Áliant e a Protiviti promovem um diálogo na Conferência Ethos sobre a importância de envolver os fornecedores
em uma agenda ESG. Entender esse panorama é fundamental para garantir a perenidade do negócio e gerar impactos
positivos para a sociedade.

Participantes:
Adriel Santana, gerente de Investigações Corporativas da Áliant
Daniela Coelho, diretora de Gestão de Riscos e Sustentabilidade da Protiviti (moderação)
Eliane Moraes, superintendente do Banco Itaú – Unibanco
10/11/2022 – 16h10: EDP oferece: Transição Energética e a força do Solar
A EDP promove uma atividade na Conferência Ethos que aborda a transição energética no país, considerando:
•
•
•

O que é;
Como acontece;
Por que acontece.

O diálogo conta com os principais movimentos feitos para energia solar no Brasil, com foco no acesso a esse tipo de
tecnologia em comunidades de baixa renda.
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

Comentado [LT2]: As frases estão repetidas bem na
sequência, vamos ajustar uma delas para não ficar tão
repetitivo assim.

Participantes:
Allan Pimentel, trainee de Operações & Tecnologia da Litro de Luz
Anna Carolina Sermarini, gestora de Mensuração de Impactos do Revolusolar
Marcela Garcia, gestora do Instituto EDP (mediadora)
Rafael Palhares, diretor do EDP Solar

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
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