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Conferência Ethos 360º em Belém do Pará 
Como funciona o inovador sistema de conferências em 360º? 

Três palcos, vinte painéis, uma única plateia 
 

 
Conferência Ethos em São Paulo 

 
Abrir diálogos com lideranças, especialistas e empreendedores sobre o desafio de criar novos 
modelos de desenvolvimento econômico e social na Amazônia está na meta da Conferência Ethos 
Belém, que ocorrerá no próximo 31 de outubro. Vamos discutir abertamente as combinações de 
estratégias, perfis de negócios e soluções nas cadeias produtivas locais capazes de transformar a 
qualidade de vida das populações da região, por meio do desenvolvimento sustentável.  
 
O evento se realizará em um espaço aberto, com 20 painéis e uma sessão de abertura e 3 palcos 
que recebem atividades simultaneamente, onde o público tem a oportunidade de escolher seus 
painéis ou mesmo mudar de um para outro, conforme o tema.  
 
A Conferência Ethos visa construir um diálogo e demonstrar aos presentes, oportunidades para 
empresas, governos e organizações se engajarem e criarem compromissos com as agendas da 
sustentabilidade. Belém aguarda uma edição entusiasmante, primeira do gênero na região, para 
que o público possa discutir os desafios e inovações daquilo que já está na região, oferecendo 
novos olhares e propondo compromissos que servem como alicerces para a consolidação de uma 
economia em harmonia com a diversidade socioambiental local. 
 
Como funciona? Por meio de fones de ouvido que são distribuídos a todos os participantes, 
mediante apresentação de documento de identidade nos pontos de retirada, os convidados 
podem sentar-se em qualquer um dos palcos e migrar através dos canais dos fones entre as 
palestras. Não há divisórias, sendo possível transitar livremente e alterar a audiência para o painel 
que lhe interessar a qualquer momento. 
 
 
 
 
 

https://www.ce2017.org/cebl17
https://www.ce2017.org/cebl17
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Foram 19 edições em SP e duas no RJ, Conferências que têm em seu histórico a participação de 
nomes como John Elkington, Kramer, Porter, Al Gore, Elizabeth Laville, entre outros. Eventos que 
foram marcos para a ampliação da responsabilidade social entre empresas nacionais para a 
participação da Rio+20. 
 
Trazer a Conferência Ethos 360º a Belém exigiu esforço considerável, mas demonstrou também 
que empresas estão dispostas a mudar padrões, estabelecer novos engajamentos com os direitos 
humanos, integridade e meio ambiente, onde, segundo Edson Lopes, gerente de promoções e 
eventos do Ethos, “não há como pensar o desenvolvimento do país sem considerar as miríades 
de oportunidades e sociobiodiversidade da região amazônica”. 
 
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 credenciamento: https://www.ce2017.org/cebl17 
 
Informações à imprensa 
SP-Rejane Romano (assessora) | tel. (11) 3897-2416 | cel. (11) 98969-4495 
| rromano@ethos.org.br 
PA – Oswaldo Braglia (assessoria Norte) | tel. (91) 98701-0288 | 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
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