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Empresas apresentam painéis sobre agenda climática  

Agenda climática e consumo sustentável foram pautas da Conferência Ethos 
 

O mês de dezembro iniciou e com ele estrearam novos painéis na Conferência Ethos! Os diálogos se 
voltaram para pautas da agenda climática, carbono e consumo consciente. Apesar de ser o último mês da 
edição de 2022, as empresas estão ainda mais empenhadas em demonstrar casos de sucesso e estratégias 
para redução da emissão de carbono. 
 
Mesmo com todo o engajamento das empresas, saber como orientar seu consumidor para uma ação mais 
sustentável é muito importante, principalmente quando falamos sobre economia circular. Esse também foi 
o tema de um dos painéis! 
 
Confira a agenda da semana, que foi ao ar no canal do Instituto Ethos, no YouTube! 
 
Novelis e Liga da Reciclagem oferecem: A reciclagem a favor da descarbonização 
 
Nesta atividade, Beatriz Sobreira, gerente sênior de Estratégia e Sustentabilidade da Novelis, explora a 
cadeia de circularidade do alumínio e suas relações com a descarbonização e os investimentos feitos na 
cadeia de reciclagem. Descubra como a circularidade de alumínio envolve toda a sociedade (produtores e 
consumidores) e gera forte impacto social. 
 
Participante: 
Beatriz Sobreira, gerente sênior de Estratégia e Sustentabilidade da Novelis. 
 
Protiviti | Aliant oferecem: Carbono e Clima - Riscos e Oportunidades 
 
Jefferson Kiyohara, diretor de Compliance e Sustentabilidade e ESG da Protiviti e Marco Antônio Fujihara, 
coordenador do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima e fundador da Ecofix e da Infrapar Capital, dialogam 
na Conferência Ethos sobre a necessidade de transformação e o papel das empresas no dimensionamento 
dos riscos e oportunidades às questões do carbono e clima no Brasil. 
 
Participantes: 
Jefferson Kiyohara, diretor de Compliance e Sustentabilidade e ESG da Protiviti; 
Marco Antônio Fujihara, coordenador do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima e fundador da Ecofix e da 
Infrapar Capital; 
Marina Esteves, coordenadora de projetos em Clima e Meio Ambiente do Instituto Ethos (moderação). 
 
Braskem oferece: Reciclagem e Engajamento do Consumidor   
 
Todos os elos têm a sua parcela de responsabilidade, sejam empresas, sociedade e governos. Qual é a 
responsabilidade das empresas e como elas podem apoiar o processo de conscientização dos 
consumidores? Quais são os casos de sucesso e como eles apoiam a transição e implementação de um 
modelo econômico circular? Esses serão os tópicos discutidos no painel. 
 
Participantes: 
Felipe Cury, CEO da Ambipar Triciclo Soluções Sustentáveis 
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Juliana Soares, coordenadora de Engajamento de Associados do Instituto Ethos 
Katielle Haffner, head Relações Corporativas e ESG da Coca-Cola Brasil 
Pier Pesce, gerente de Estratégia e Marketing de Economia Circular da Braskem 
 
Responsabilidade empresarial: estratégias do setor privado para adaptação e respostas aos extremos 
climáticos e seus impactos socioambientais 
 
Nessa atividade, vamos abordar a atuação da Climatempo, comentando sobre os principais fenômenos 
meteorológicos observados que impactam as operações do setor empresarial e comunidades próximas, e 
quais os desafios e oportunidades empresariais ao instituir ações responsáveis e eficientes em prol de uma 
sociedade mais justa e sustentável. 
 
Participantes: 
 
Álvaro Vasconcellos Araújo de Ávila, analista de Sustentabilidade e Meteorologista na vertical de 
infraestrutura da Climatempo; 
Giovanna Sousa, estagiária em Práticas Empresariais e Políticas Públicas do Instituto Ethos (moderação); 
Scarlett Rodrigues, coordenadora de Projetos de Direitos Humanos do Instituto Ethos. 
 
 
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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