
 

A Conferência Ethos 360° é uma realização do Instituto Ethos. Patrocínio Ouro: Hydro. Patrocínio Prata: Aché, 
Agropalma, Alcoa, Coca-Cola Brasil e Natura. Apoio: Agenda Pública, Conservação Internacional, Facility, Instituto 
Peabiru, Fundação Avina, MIB Brasi, Open Soiety Foundation e WRI Brasil. Transportadora Oficial: LATAM. Redes de 
Hotéis Oficial: AccorHotels. 

 

1ª Edição da Conferência Ethos 360° em Belém do Pará 
 

Conhecimento, tendências globais, estratégia de negócios, sustentabilidade e responsabilidade 
social, com foco na Amazônia 

 

A Conferência Ethos é realizada anualmente há 19 anos, tendo sido iniciada em São Paulo, 
passando ao Rio de Janeiro e agora em Belém do Pará, onde são esperados 500 participantes que 
acompanharão uma programação dinâmica. Um espaço ímpar para o network e a troca de experiências. 
 
A Conferência Ethos é o maior evento do gênero na América Latina e um dos maiores do mundo. 
Os primeiros dez anos foram marcados pela compreensão do tema da responsabilidade social e 
da sustentabilidade, bem como, pelo papel de convocação para compromissos voluntários. 
Consequentemente, as conferências desse período refletiram essas preocupações, que ocorriam 
paralelamente ao engajamento das empresas em um movimento que promoveu profundas 
mudanças em seus padrões de gestão e de tomada de decisão. 
 
O segundo momento da Conferência Ethos foi fundamental para a consolidação de propostas 
para uma nova economia. O reconhecimento dos limites do movimento de RSE, refletidos na 
dificuldade em mudar os valores de mercado, levou o Instituto Ethos, as empresas e a sociedade 
a uma profunda reflexão que resultou na elaboração de uma nova estratégia. Uma plataforma foi 
então desenhada para guiar os esforços em tornar a economia inclusiva, verde e responsável. 
 
Em 2013, para a realização de sua 15ª edição, novos cenários foram explorados. Evidenciou-se a 
necessidade do desenvolvimento de novas modelagens de negócios, que tivessem velocidade e 
escala capazes de gerar vantagens competitivas às empresas. A melhor forma de pôr em prática 
o novo modelo foi aliar a teoria à análises de casos e modelos de negócios por meio de ricas 
discussões sobre modelagem, riscos, integração das dimensões socioambientais, contabilidade e 
transnacionalização de empresas, entre outros temas. 
 
A estreia da Conferência Ethos 360°, em 2014, realizou-se num espaço circular, aberto, com mais 
de 50 atividades, entre debates e palestras simultâneas, quase 120 palestrantes e mais de 1.100 
participantes. Essa edição conseguiu entusiasmar os executivos presentes, retomando a 
trajetória de inovação da organização, que se tornou referência em gestão empresarial para a 
sustentabilidade, oferecendo novos olhares e propondo compromissos que servem como 
alicerces na consolidação de uma economia mais sustentável. 
 
A Conferência Ethos tem como objetivos: 
• Reunir de forma concentrada e dinâmica conhecimento de ponta sobre as principais tendências 
globais da sustentabilidade, compreendendo-as no contexto brasileiro; 
• Entender e tratar a sustentabilidade como estratégia de negócios e diferencial competitivo para 
as empresas; 
• Debater e construir estratégias empresariais que contribuam para aumentar a competitividade 
das empresas e do país; 
• Sintetizar tendências e pautar o movimento de sustentabilidade e responsabilidade social no 
Brasil. 
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Sobre a Amazônia, Caio Magri, diretor presidente do Instituto Ethos, diz: ”Expandir a Conferência 

Ethos 360º para além do eixo Rio-São Paulo era uma necessidade identificada há tempos pelo 

Instituto Ethos e que só agora conseguimos concretizar, através de importantes parcerias. A 

escolha de Belém e a abordagem sobre a Amazônia convergem com a importância estratégica da 

região e resgata os princípios que nortearam a criação do Fórum Amazônia Sustentável", observa. 

Para agendamentos de entrevista com Caio Magri, entre em contato com Rejane Romano: 

rromano@ethos.org.br e/ou (11) 3897-2416. 

 
Sobre a Conferência Ethos 360° Belém 
 
A Conferência Ethos 360° acontece em Belém do Pará, no dia 31 de outubro no Hangar. As palestras 
são realizadas simultaneamente em um mesmo espaço, no formato 360º, no qual, sem divisórias 
ou isolamento acústico, os participantes podem migrar de um painel para outro e através de 
fones de ouvido, alternar a audiência conforme o interesse e, assim, aproveitar melhor os 
diálogos que acontecem em 3 palcos. 
 
Neste ano, após a realização da segunda edição da Conferência Ethos, no Rio de Janeiro, em 
junho, e da 19ª edição em São Paulo, no mês de setembro, o maior evento sobre 
desenvolvimento e negócios sustentáveis chega à Belém do Pará. 
 
  
Mais informações à imprensa 
SP - Rejane Romano (assessora) | tel. (11) 3897-2416 | cel. 9-8969-4495 | rromano@ethos.org.br 
PA – Oswaldo Braglia (assessoria Norte) | tel. (91) 98701-0288 | oswaldo@gsnoticias.com.br 
 
SERVIÇO 
O quê: Conferência Ethos 360° 
Quando:  Dia 31 de outubro de 2017 
Local:  Salão B do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia 
Endereço: Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém - PA, 66613-902 
Inscrições e mais informações: https://www.ce2017.org/cebl17 
INVESTIMENTO  
Empresas associadas: R$ 80,00 
Empresas não associadas: R$ 100,00 
 
 

mailto:rromano@ethos.org.br
mailto:rromano@ethos.org.br
mailto:oswaldo@gsnoticias.com.br
https://www.google.com.br/maps/search/Av.+Dr.+Freitas,+s%2Fn+-+Marco,+Bel%C3%A9m+-+PA,+66613-902/@-1.4265139,-48.4583891,16z?hl=pt-BR
https://www.ce2017.org/cebl17

