
caderno de

atividades
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dIa 11

9h00 - 12h30 (Intervalo de 30 minutos às 11h00)

Resultados esperados da Rio+20 e seus impactos na economia e na governança global
sala itaú

almoço 12h30 - 14h00

14h-16h 14h-18h30 (Intervalo de 30 minutos às 16h00)

Economia verde reduz a pobreza?
sala itaú

Painel-oficina 1 
Cidades 

sustentáveis
sala Comandatuba 3

Painel-oficina 2 
Energia sustentável 

para todos 
sala são Paulo

16h30 - 18h30

novos modelos de negócio para uma nova economia
sala itaú

Dia 12
9h00 - 11h00 9h00 - 13h00 (Intervalo de 30 minutos às 11h00)

Criando valor compartilhado – Estratégias das 
empresas para o desenvolvimento sustentável

sala itaú

Painel-oficina 3 
desenvolvimento 

sustentável para o combate 
à pobreza

sala Comandatuba 3

Painel-oficina 4 
agricultura e 

segurança alimentar
sala são Paulo11h30 - 13h00

Ganhando o presente e perdendo o futuro?
sala itaú

almoço 13h00 - 14h30

14h30-18h30 (Intervalo de 30 minutos às 16h30)

Painel-oficina 5 
Economia da 

biodiversidade
sala Comandatuba 1

Painel-oficina 6 
desemprego, trabalho decente, 
migrações e direitos humanos

sala itaú

Painel-oficina 7 
Água: gestão  
responsável e 
sustentável 

sala Comandatuba 3

Painel-oficina 8 
Florestas e  

mudanças climáticas
sala são Paulo

Dia 13
9h00 - 11h00 9h00 - 13h00 (Intervalo de 30 minutos às 11h00)

impactos da relação empresas e  
sociedade civil na nova economia 

sala itaú

Painel-oficina 9 
Estabelecimento de  
padrões sustentáveis 

de produção  
e consumo

Comandatuba 3

Painel-oficina 10 
integridade, 

transparência e 
combate à corrupção

sala são Paulo

11h30 - 13h00

oportunidades e desafios da nova economia
sala itaú

almoço 13h00 - 14h30

14h30-16h30

seminário união Global pela sustentabilidade
sala Comandatuba 1

17h00-18h30

Plenária Ethos: Estocolmo+40 e propostas para a Rio+20
sala itaú

Atividades Integradas: consulte programação específica
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informações gerais

As atividades começarão pontualmente. Programe-se e 

certifique-se do local de sua atividade. 

 

Há uma chapelaria no subsolo (Espaço Nações Unidas). 

Fique à vontade para deixar seus pertences e aproveitar 

melhor o evento. O Instituto Ethos se responsabiliza apenas 

pelos itens deixados nesse local.

 

O Instituto Ethos se responsabiliza pela alimentação dos 

participantes somente nos horários de programação. 

 

Procure sempre esclarecer suas dúvidas no Espaço Ethos 

localizado no foyer do andar térreo.

 

Os certificados de participação estarão disponíveis no siste-

ma de inscrição alguns dias após o término do evento.

 

O Hotel Transamérica disponibiliza conexão wi-fi gratuita 

a todos os participantes da Conferência. Não há login nem 

senha; o acesso é direto.

 

O uso da credencial de identificação é obrigatório nos espa-

ços da Conferência. Ela é pessoal e intransferível. Ao deixar 

o evento no último dia, deposite-a na urna do Espaço Ethos 

para ser destinada a reciclagem. 

 

Solicitamos que durante as atividades os celulares e apare-

lhos eletrônicos sejam desligados ou colocados em modo 

silencioso. Não é permitido o uso de câmeras fotográficas 

nem filmadoras para registrar as atividades.

Horários 

Guarda-volumes  

Alimentação 

Dúvidas e informações 

Certificados  

Conexão Wi-Fi  

Crachá 

Celulares e câmeras

Bem-vindo à Conferência Ethos 
Internacional 2012!
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sumário

DIA 11 

 

Plenária de abertura: Resultados esperados da Rio+20 e seus impactos 

na economia e na governança global 

Diálogos com especialistas: Economia verde reduz a pobreza? 

Diálogos com especialistas: Novos modelos de negócio para uma nova economia

Painel-oficina 1: Cidades sustentáveis

Painel-oficina 2: Energia sustentável para todos

DIA 12
 

Diálogos com especialistas: Criando valor compartilhado: estratégias das 

empresas para o desenvolvimento sustentável  

Diálogos com especialistas: Ganhando o presente e perdendo o futuro?

Painel-oficina 3: Desenvolvimento sustentável para o combate à pobreza 

Painel-oficina 4: Agricultura e segurança alimentar

Painel-oficina 5: Economia da biodiversidade 

Painel-oficina 6: Desemprego, trabalho decente, migrações e direitos humanos  

Painel-oficina 7: Água: gestão responsável e sustentável 

Painel-oficina 8: Florestas e mudanças climáticas 

 

DIA 13 

 

Diálogos com especialistas: Impactos da relação empresas e sociedade  

civil na nova economia 

Diálogos com especialistas: Oportunidades e desafios da nova economia 

Painel-oficina 9: Estabelecimento de padrões sustentáveis  

de produção e consumo 

Painel-oficina 10: Integridade, transparência e combate à corrupção 

Seminário: União Global pela Sustentabilidade

Plenária Ethos: Estocolmo+40 e propostas para a Rio+20
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26  Currículos dos palestrantes e coordenadores



plenária de abertura

segunda-feira • 11/06

9h00 às 12h30

Resultados esperados da 
Rio+20 e seus impactos 
na economia e na 
governança global

Há diversas opiniões e expectativas em relação à Rio+20 e aos 
impactos que esse encontro poderá exercer sobre a economia e a 
governança global. A primeira parte desta plenária vai nos permi-
tir uma profunda reflexão acerca do que esperar da conferência 
da ONU. Para isso, contamos com a participação do Embaixador 
André Corrêa do Lago, um dos principais organizadores do en-
contro, e do economista Luciano Coutinho, que está à frente do 
BNDES, organização de fundamental influência sobre as estraté-
gias da nossa economia. 

A Rio+20 poderá tomar decisões que apontem rumos efetivos 
para o enfrentamento da crise mundial, uma vez que se trata de 
uma crise de desenvolvimento. Portanto, refletir sobre seus resul-
tados e impactos é fundamental para o futuro dos negócios e da 
economia como um todo.

Embaixador André Corrêa do Lago, negociador-chefe da delegação 

brasileira para a Rio+20

Luciano Coutinho, presidente do BNDES

palestrantes

6

coordenadores da plenária

Jorge Abrahão, diretor-presidente do Instituto Ethos

Paulo Itacarambi, coordenador geral da Conferência Ethos 2012 e 

vice-presidente do Instituto Ethos

Sérgio Ephim Mindlin, presidente do conselho deliberativo do Instituto Ethos
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Lançamento de 
Estado do Mundo 2012
palestrante

Michael Renner, pesquisador sênior do Worlwatch Institute (WWI)

Sala 
iTaÚ

7

Na segunda parte desta plenária, haverá o lançamento da 

versão brasileira do relatório Estado do Mundo 2012: Rumo à 

Prosperidade Sustentável, produzido pelo Worldwatch Institute 

(WWI), com apoio do Instituto Ethos. Trata-se do balanço anual 

do WWI, que traz um amplo panorama sobre a sustentabilidade 

no planeta. 

Michael Renner, codiretor do projeto que resultou neste relató-

rio, vai apresentar a obra, cujo conteúdo chama a atenção para a 

necessidade de uma prosperidade comum no mundo todo que 

possa ser sustentada ao longo dos próximos séculos.
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diálogos com especialistas

Economia verde 
reduz a pobreza?

palestrante

Pavan Sukhdev, fundador e CEO da Gist Advisory

segunda-feira • 11/06

14h00 às 16h00

No abrangente conceito desenvolvido pelo Pnuma, “a econo-

mia verde deve melhorar o bem-estar do ser humano e a equida-

de social, ao mesmo tempo que reduz significativamente os ris-

cos ambientais e as escassezes ecológicas”. Há, no entanto, um 

questionamento generalizado de que a economia verde busca 

apenas compatibilizar o crescimento econômico com as restrições 

ambientais, priorizando as soluções tecnológicas que mantêm os 

países pobres dependentes dos países ricos, sem atacar as causas 

estruturais da desigualdade e da pobreza. Este diálogo procurará 

aprofundar essa reflexão com um dos responsáveis pela formula-

ção desse conceito, o economista Pavan Sukhdev, que é também 

o principal autor do Green Economy Report e coordenador do es-

tudo The Economics of Ecosystems and Biodiversity (Teeb), ambos 

do Pnuma.

Sala iTaÚ

coordenador do diálogo

Ricardo Young, empresário e conselheiro do Instituto Ethos
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diálogos com especialistas

Sala iTaÚ

diálogos com especialistas

Novos modelos de negócio  
para uma nova economia

A nova economia vai requerer outro tipo de relacionamento en-

tre as empresas, a sociedade civil e o governo, exigindo inovações 

em tecnologias, processos e modelos de negócio. Este diálogo 

com John Elkington abordará formas de negócio que favoreçam 

a mudança do atual modelo econômico, levando em conta a ino-

vação, o empreendedorismo e os princípios da sustentabilidade. 

Formulador do conceito da triple bottom line, Elkington vem se 

dedicando ao estudo das inovações e dos modelos de negócios 

do futuro.

16h30 às 18h30

palestrante

John Elkington, presidente-executivo da Volans Venture

segunda-feira • 11/06

coordenador do diálogo

Valdemar de Oliveira Neto, diretor de iniciativas continentais da AVINA
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painel-oficina 1

Cidades sustentáveis

Inicialmente, os palestrantes farão uma reflexão sobre os dile-

mas e desafios para comprometer a sociedade, os governos e as 

empresas com o desenvolvimento justo e sustentável das cidades. 

Em seguida, será discutido como e com que intensidade as deci-

sões da Rio+20 poderão contribuir para a solução dessas questões 

e quais podem ser os impactos das decisões da cúpula da ONU na 

economia e nos negócios. A partir desse debate e com base num 

texto sobre o tema elaborado pelo Instituto Ethos e seus parceiros 

na organização desta conferência, os participantes formularão pro-

postas a serem apresentadas nos Diálogos para o Desenvolvimento 

Sustentável, da Rio+20.

14h00 às 18h30

segunda-feira • 11/06

palestrantes

Jorge Wilheim, arquiteto e urbanista 

Oded Grajew, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo 

SALA 
COMANDATUBA

3
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painel-oficina 2

Energia sustentável para todos
Esta atividade se inicia com uma reflexão dos palestrantes acerca 

dos dilemas e desafios para atender à demanda global por energia 

e torná-la sustentável e acessível a toda a população. Depois será 

discutido como e com que intensidade as decisões da Rio+20 po-

derão contribuir para a solução desses dilemas e desafios e quais 

podem ser os impactos das decisões do encontro da ONU na eco-

nomia e nos negócios. Com base nessas reflexões e num texto 

sobre o tema elaborado pelo Instituto Ethos e seus parceiros na 

organização desta conferência, os participantes formularão pro-

postas a serem apresentadas nos Diálogos para o Desenvolvimento 

Sustentável, da Rio+20.

14h00 às 18h30

segunda-feira • 11/06
SALA 

SÃO PAULO
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diálogos com especialistas

Criando valor compartilhado: 
estratégias das empresas para 
o desenvolvimento sustentável

O palestrante Mark Kramer desenvolveu, juntamente com 

Michael Porter, o conceito da criação de valor compartilhado (crea-

ting shared value), que pode ser definido como a adoção pela em-

presa de políticas e práticas operacionais que melhorem sua com-

petitividade, promovendo simultaneamente avanços nas condições 

econômicas e sociais nas comunidades em que atua. O valor com-

partilhado se concentra na identificação e expansão das conexões 

entre progresso econômico e social. Neste diálogo, Kramer apre-

sentará esse conceito como uma estratégia inovadora de negócio 

que pode contribuir para a reformulação do modelo econômico e 

do relacionamento das empresas com a sociedade.

9h00 às 11h00

SÃo PaUlo

terça-feira • 12/06

palestrante

Mark Kramer, cofundador e diretor-executivo da consultoria FSG

SALA 
ITAÚ

coordenador do diálogo

Sérgio Ephim Mindlin, presidente do conselho deliberativo do Instituto Ethos
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coManDaTUBa 1-2

diálogos com especialistas

Ganhando o presente e  
perdendo o futuro?

O crescimento da economia de países emergentes tem se basea-

do na exploração e exportação de produtos primários, enquanto 

sua indústria sofre crescente competição de produtos importados, 

reduzindo sua participação no mercado. A partir dessa afirmação, 

será discutido neste diálogo se a combinação desses fenômenos 

consolidará a participação desses países na divisão internacional 

do trabalho como fornecedores de matéria-prima ou de que forma 

eles poderão utilizar suas riquezas naturais como vantagem com-

parativa para desenvolver seu capital humano e social, necessários 

a uma economia sustentável e mais competitiva

11h30 às 13h00

terça-feira • 12/06

palestrante

Joseluis Samaniego, diretor da Divisão de Desenvolvimento Sustentável e 

Assentamentos Humanos da Cepal  

Sala iTaÚ

coordenador do diálogo

José Luciano Duarte Penido, presidente do conselho de administração da Fibria 

e conselheiro do Instituto Ethos.
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painel-oficina 3

Desenvolvimento sustentável 
para o combate à pobreza

Em continuidade ao Diálogo com Pavan Sukhdev, que será rea-

lizado na tarde de 11/6, este painel discutirá os dilemas e desa-

fios relacionados ao combate à pobreza na perspectiva do desen-

volvimento sustentável. Além disso, buscará analisar como e com 

que intensidade as decisões da Rio+20 poderão contribuir para o 

combate à pobreza e quais podem ser os impactos dessas deci-

sões na economia e nos negócios. Partindo dessas reflexões e de 

um texto sobre o tema desenvolvido pelo Instituto Ethos e seus 

parceiros na organização desta conferência, os participantes for-

mularão propostas que serão apresentadas nos Diálogos para o 

Desenvolvimento Sustentável, da Rio+20.

9h00 às 13h00

terça-feira • 12/06

palestrantes

David J. Vidal, diretor para Cidadania Corporativa e Sustentabilidade do

The Conference Board Center for Sustainability 

Juarez de Paula, gerente da Unidade de Comércio do Sebrae Nacional

SALA 
COMANDATUBA

3
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painel-oficina 4

Agricultura e 
segurança alimentar

De acordo com a OCDE, até 2020 a produção mundial de ali-

mentos terá de aumentar em 20% para atender à crescente de-

manda. Grande parte desse acréscimo terá de vir do Brasil, cuja 

produção terá de crescer 40% no mesmo período. Com grande 

destaque na Rio+20, o tema deste painel é considerado essencial 

para o desenvolvimento sustentável do planeta. Os palestrantes 

irão debater o modo como o setor agrícola e de alimentos pode 

oferecer soluções para os dilemas e desafios relacionados à pre-

servação do meio ambiente e à erradicação da fome e da pobreza. 

Discutirão também como e com que intensidade as decisões da 

Rio+20 poderão contribuir para a solução desses dilemas e desa-

fios e quais podem ser os impactos das decisões da cúpula da ONU 

na economia e nos negócios. Baseados nessas reflexões e num 

texto sobre o tema elaborado pelo Instituto Ethos e seus parceiros 

na organização desta conferência, os participantes formularão pro-

postas a serem apresentadas nos Diálogos para o Desenvolvimento 

Sustentável, da Rio+20.

9h00 às 13h00

terça-feira • 12/06
SALA 

SÃO PAULO
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painel-oficina 5

Economia da biodiversidade

O painel tratará das estratégias de negócio para promover o uso 

sustentável da biodiversidade e as restrições públicas e privadas às 

operações de mercado que a impactam negativamente. Discutirá 

também como e com que intensidade as decisões da Rio+20 pode-

rão fortalecer tais estratégias e quais podem ser os impactos des-

sas decisões na economia e nos negócios. A partir desse debate e 

com base num texto sobre o tema elaborado pelo Instituto Ethos e 

seus parceiros na organização desta conferência, os participantes 

formularão propostas a serem apresentadas nos Diálogos para o 

Desenvolvimento Sustentável, da Rio+20.

14h30 às 18h30

terça-feira • 12/06

palestrantes

Bráulio Dias, secretário executivo da Convenção sobre Diversidade

Biológica da ONU

David Steuerman, diretor do programa Empresas e Biodiversidade, da

Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU

SALA 
COMANDATUBA

1
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painel-oficina 6

Desemprego, trabalho 
decente, migrações e  
direitos humanos

O que vivemos hoje não é uma crise mundial, mas várias. E no 

centro das crises financeira, climática e de alimentação, nós nos de-

paramos com os dilemas do desemprego, do trabalho decente, das 

migrações e dos direitos humanos. Os palestrantes vão refletir so-

bre esses dilemas e sobre os desafios para o desenvolvimento dos 

mercados nacionais na perspectiva da sustentabilidade. Em segui-

da, debaterão como e com que intensidade as decisões da Rio+20 

poderão contribuir para a solução desses dilemas e desafios e quais 

podem ser os impactos das decisões do encontro da ONU na eco-

nomia e nos negócios. Baseados nessas reflexões e num texto so-

bre o tema elaborado pelo Instituto Ethos e seus parceiros na or-

ganização desta conferência, os participantes do painel-oficina 

formularão propostas a serem apresentadas nos Diálogos para o 

Desenvolvimento Sustentável, da Rio+20.

14h30 às 18h30

terça-feira • 12/06

palestrantes

Judith Morrison, assessora sênior da Unidade de Gênero e Diversidade do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

Michel Doucin, embaixador da França para Bioética e Responsabilidade Social

Sala iTaÚ
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painel-oficina 7

Água: gestão responsável  
e sustentável

De acordo com a ONU, até 2050 pelo menos uma em cada qua-

tro pessoas viverá num país afetado por escassez crônica de água 

potável. A água é o bem comum mais importante para a manu-

tenção da vida, nas suas diferentes formas, e é também o mais im-

portante insumo para a produção dos inúmeros produtos que uti-

lizamos para viver. Este painel-oficina levantará uma discussão em 

torno dos dilemas e desafios relacionados à gestão responsável da 

água para promover a preservação, a redução do consumo, o reú-

so, o saneamento e o descarte adequado. Também será discutido 

como e com que intensidade as decisões da Rio+20 poderão con-

tribuir para a solução dessas questões e quais podem ser os impac-

tos das decisões do encontro da ONU na economia e nos negócios. 

Baseados nessas reflexões e num texto sobre o tema elaborado 

pelo Instituto Ethos e seus parceiros na organização desta confe-

rência, os participantes formularão propostas que serão apresenta-

das nos Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, da Rio+20.

14h30 às 18h30

terça-feira • 12/06

palestrantes

Ashok Chapagain, consultor sênior da WWF para água 

Georg Kell, diretor-executivo do Pacto Global da ONU 

SALA 
COMANDATUBA

3
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e sustentável

painel-oficina 8

Florestas e mudanças climáticas

A preservação e boa gestão das florestas é fator chave para o 

desenvolvimento da economia verde, sobretudo uma economia 

de baixo carbono, indispensável ao enfrentamento das mudanças 

climáticas. Neste painel serão analisados os desafios relacionados 

ao enfrentamento da imensa pressão sobre as florestas, que tem 

origem em diversas atividades econômicas. Também será analisa-

do como e com que intensidade as decisões da Rio+20 poderão 

fortalecer tais estratégias e quais podem ser os impactos dessas 

decisões na economia e nos negócios. A partir desse debate e 

com base num texto sobre o tema elaborado pelo Instituto Ethos e 

seus parceiros na organização desta conferência, os participantes 

formularão propostas a serem apresentadas nos Diálogos para o 

Desenvolvimento Sustentável, da Rio+20.

14h30 às 18h30

terça-feira • 12/06

palestrantes

André Guimarães, diretor-executivo da Conservação Internacional 

Tasso Azevedo, consultor e empreendedor social nas áreas de florestas e

mudanças climáticas

SALA 
SÃO PAULO
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diálogos com especialistas

Impactos da relação empresas 
e sociedade civil na nova 
economia

Um dos aspectos mais importantes e estruturantes da nova eco-

nomia é o surgimento de um novo padrão de relacionamento entre 

as empresas e a sociedade civil. Essa relação tensa e produtiva tem 

resultado na criação de mecanismos de controle social no merca-

do e de proposições que levam as empresas a desenvolver novos 

comportamentos e a investir em novos processos e produtos. Este 

diálogo com grandes especialistas no tema pretende aprofundar 

a reflexão sobre esse relacionamento e como ele pode contribuir 

para a viabilização de um modelo econômico baseado nos princí-

pios do desenvolvimento sustentável.

9h00 às 11h00

quarta-feira • 13/06

palestrantes

Elizabeth Laville, fundadora e diretora da consultoria Utopies 

Meg Taylor, vice-presidente e compliance advisor/ombudsman da IFC

Eduardo Matias, sócio da Nogueira, Elias, Laskowiski e 

Matias Advogados

SALA 
ITAÚ

coordenadora do diálogo

Celina Borges Torrealba Carpi, membro do conselho de administração da Libra 

Holding e conselheira do Instituto Ethos.
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diálogos com especialistas

Oportunidades e desafios  
da nova economia

O ponto central deste diálogo com Ladislau Dowbor e Ricardo 

Abramovay será a discussão sobre como o desenvolvimento sus-

tentável pode ser uma resposta à crise financeira global que es-

tamos enfrentando. Os estudos de Abramovay para o livro Muito 

Além da Economia Verde, que foi produzido para a Rio+20, mas 

será lançado antecipadamente nesta atividade, mostram que, em-

bora ofereça inúmeras oportunidades, a nova economia apresenta 

também muitos desafios a superar. Um dos principais é repensar a 

economia com base nas suas origens, como uma ciência organica-

mente integrada à questão do bem viver e da ética.

11h30 às 13h00

quarta-feira • 13/06

palestrantes

Ladislau Dowbor, professor do Departamento de Pós-Graduação da PUC-SP

Ricardo Abramovay, coordenador do Núcleo de Economia Socioambiental

(Nesa), da USP

Sala iTaÚ
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Painel-oficina 9

Estabelecimento de padrões 
de produção e consumo 
sustentável

O objetivo deste painel é aprofundar as discussões sobre as mu-

danças nos atuais padrões de produção e consumo, de modo a re-

duzir a intensidade material e energética dos produtos e serviços, 

bem como os impactos das atividades econômicas sobre os ecos-

sistemas. Inicialmente, a mesa fará uma reflexão sobre os dilemas e 

desafios relacionados ao tema. Em seguida, debaterá como e com 

que intensidade as decisões da Rio+20 poderão contribuir para a 

solução dessas questões e quais podem ser os impactos das deci-

sões da cúpula da ONU na economia e nos negócios. A partir des-

sas reflexões e com base num texto sobre o tema elaborado pelo 

Instituto Ethos e seus parceiros na organização desta conferência, 

os participantes formularão propostas que serão apresentadas nos 

Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, da Rio+20.

9h00 às 13h00

quarta-feira • 13/06

palestrante

Helio Mattar, diretor-presidente do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente

SALA 
COMANDATUBA

3
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painel-oficina 10

Integridade, transparência e 
combate à corrupção

O aperfeiçoamento dos mecanismos de promoção da integrida-

de, da transparência e do combate à corrupção são indispensáveis 

para internalizar no mercado os princípios do desenvolvimento sus-

tentável. Inicialmente, os palestrantes farão uma reflexão em torno 

dos dilemas e desafios relacionados ao tema. Depois será discutido 

como e com que intensidade as decisões da Rio+20 poderão con-

tribuir para a solução dessas questões e quais podem ser os impac-

tos das decisões do encontro da ONU na economia e nos negócios. 

Com base nessas reflexões e num texto sobre o tema elaborado 

pelo Instituto Ethos e seus parceiros na organização desta confe-

rência, os participantes formularão propostas a serem apresenta-

das nos Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, da Rio+20.

9h00 às 13h00

quarta-feira • 13/06

palestrantes

Delia Ferreira Rubio, membro do Board internacional da

Transparency International 

Ernst Ligteringen, CEO da Global Reporting Initiative (GRI) 

SALA 
SÃO PAULO
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seminário

União Global pela 
Sustentabilidade

O objetivo deste seminário é apresentar o movimento União 

Global pela Sustentabilidade e buscar compromissos com ações 

concretas apresentadas por indivíduos, empresas, ONGs, a acade-

mia e redes que contribuam efetivamente para a agenda da sus-

tentabilidade, tanto no âmbito nacional quanto no global. A União 

Global pela Sustentabilidade é um movimento internacional aber-

to, democrático, plural e permanente, que promove um espaço vir-

tual e presencial para possibilitar a união de forças entre pessoas 

e organizações de todos os setores não governamentais em torno 

de compromissos voluntários com ações de mudança em favor da 

sustentabilidade.

14h30 às 16h30

quarta-feira • 13/06

SALA 
COMANDATUBA

1
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plenária Ethos

Estocolmo+40 e propostas 
para a Rio+20

Nesta plenária de encerramento do evento, vamos destacar os 

grandes marcos e conquistas da caminhada rumo ao desenvolvi-

mento sustentável desde a Conferência de Estocolmo, em 1972. 

Faremos uma singela homenagem aos principais envolvidos nes-

sa trajetória que se iniciou com a formulação da visão e dos con-

ceitos básicos e vem resultando em avanços como a construção 

de mudanças, a formulação de compromissos governamentais e 

o engajamento da sociedade. Durante o evento, será apresentado 

um resumo do conjunto de propostas produzidas ao longo desta 

conferência, com uma entrega simbólica ao governo brasileiro, por 

meio do ministro Gilberto Carvalho, e à ONU, por intermédio do 

seu subsecretário-geral, Carlos Lopes. 

palestrantes

Carlos Lopes, subsecretário-geral da ONU e diretor-executivo do Instituto das 

Nações Unidas para Formação e Pesquisa (Unitar)  

Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República 

Ignacy Sachs, um dos precursores do conceito de desenvolvimento sustentável

17h00 às 18h30

quarta-feira • 13/06
Sala iTaÚ

coordenadores da plenária

Jorge Abrahão, diretor-presidente do Instituto Ethos

Paulo Itacarambi, coordenador geral da Conferência Ethos 2012 e vice-presidente 

do Instituto Ethos
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Achim Steiner
Subsecretário-geral da ONU e diretor-executivo do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), é bacharel em filo-
sofia, política e economia pela Universidade de Oxford e mestre em 
economia e planejamento regional pela Universidade de Londres, 
com especialização em desenvolvimento econômico, político e am-
biental. Estudou também no Instituto Alemão de Desenvolvimento, 
em Berlim, e na Harvard Business School. Antes de assumir o Pnuma, 
foi diretor-geral do Escritório das Nações Unidas em Nairóbi, diretor-
-geral da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos 
Recursos Naturais (IUCN) e secretário-geral da Comissão Mundial 
de Barragens (WCD). Nos vários níveis diplomáticos em que atuou, 
chamou a atenção para a interface entre sustentabilidade ambiental, 
equidade social e desenvolvimento econômico.

André Guimarães
Diretor-executivo da Conservação Internacional do Brasil (CI Brasil), 
formou-se em agronomia pela Universidade de Brasília (UnB), com 
mestrado em economia agrícola pela Universidade de Cornell (EUA). 
É também vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto 
do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e foi CEO da 
Brasil Florestas, empresa focada em manejo florestal para con-
servação e restauração dos recursos naturais, e diretor-executivo 
do Instituto BioAtlântica (IBio), no qual coordenou o Programa de 
Manejo Sustentável de Bacias Hidrográficas. No Banco Mundial, 
foi gerente de projetos do Programa Piloto para a Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil (PPG7) e executivo do Fundo Protótipo 
de Carbono (PCF). Também foi diretor da A2R Fundos Ambientais, 
empresa de capital de risco em que desenvolveu o Fundo de Capital 
de Risco Clean Tech (CTF). 

Ashok Chapagain 
Consultor sênior da WWF do Reino Unido para assuntos relaciona-
dos à água, pesquisador e cocriador da Water Footprint, é bacharel 
em engenharia civil, PhD em sistemas hidrológicos e análise políti-
ca e mestre em recursos hídricos e gerenciamento ambiental. Sua 
função atual na WWF é coordenar a agenda relacionada ao tema, 
auxiliar empresas multinacionais a entender os riscos globais dos 
recursos hídricos e encorajá-las a gerenciar os impactos ambientais 
de sua pegada hidrológica, bem como apoiar governos na formula-
ção de políticas públicas no gerenciamento da água. Publicou mais 
de 50 artigos científicos, livros e relatórios sobre gerenciamento de 
recursos hídricos.



27

Bráulio Dias
Secretário-executivo do Secretariado da Convenção sobre 
Diversidade Biológica da ONU, é graduado em ciências biológi-
cas pela UnB e Ph.D em zoologia pela Universidade de Edimburgo 
(Escócia). Professor adjunto (licenciado) do Departamento de 
Ecologia da Universidade de Brasília (UnB), foi secretário de 
Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
e coordenador da Comissão Nacional de Biodiversidade (Conabio) e 
do Programa Nacional de Diversidade Biológica (Pronabio). Foi dire-
tor de Pesquisas do Ibama, membro do Conselho Diretor do Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e também um dos funda-
dores e presidentes da Fundação Pró-Natureza (Funatura).

Carlos Lopes
Subsecretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e 
diretor-executivo do Instituto das Nações Unidas para Formação e 
Pesquisa (Unitar), em Genebra, na Suíça, e da Escola Superior para 
Funcionários das Nações Unidas (UNSSC), em Turim, na Itália, foi 
coordenador residente da ONU no Zimbábue e no Brasil, diretor de 
Políticas de Desenvolvimento do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (Pnud) e diretor político no Escritório Executivo 
do Secretário-Geral. Neste momento, serve em vários Comitês de 
Alto Nível do Secretário-Geral da ONU, incluindo o relativo às mu-
danças e reforma. Tem publicações em nível mundial relacionadas 
ao tema de reformas e desenvolvimento institucional.

David J. Vidal
Diretor do The Conference Board Center for Sustainability para 
Cidadania Corporativa e Sustentabilidade e membro do Conselho 
Internacional do Instituto Ethos, é formado em línguas, administra-
ção e teologia pelas universidades de Columbia e Princeton e pelo 
New York Theological Seminary. Como jornalista, foi correspon-
dente do New York Times e da Associated Press no Rio de Janeiro, 
em São Paulo e em Brasília. Especialista e formador de opinião 
em questões relacionadas a negócios e sociedade, é membro do 
Council on Foreign Relations (CFR), dos EUA, e da Royal Society for 
the Encouragement of the Arts, Manufactures & Commerce, do 
Reino Unido.

palestrantes
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David Steuerman
Diretor do programa Empresas e Biodiversidade da Convenção so-
bre Diversidade Biológica da ONU, é bacharel em biologia e mes-
tre em ciência política. Trabalhou no Departamento de Relações 
Exteriores e Comércio Internacional do Canadá, atuando em áreas 
como mudanças climáticas e desarmamento e não proliferação de 
armas, e como vice-diretor de Relações Comerciais Canadá-EUA. 
Serviu também como encarregado de negócios na Embaixada do 
Canadá em Tóquio, no Japão.

Delia Ferreira Rubio
Membro do Board internacional da Transparency International, 
organização que lidera o combate à corrupção em nível global, é 
advogada, formada pela Faculdade de Direito e Ciências Sociais 
da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e doutora 
em direito pela Universidade Complutense de Madri, na Espanha. 
Trabalhou como consultora para várias organizações internacionais 
e ONGs. Foi presidente da organização Poder Ciudadano, capítulo 
da Transparency International na Argentina. É especialista em ética 
pública e parlamentar, sistemas eleitorais, financiamento de campa-
nhas políticas e política comparada.

Elizabeth Laville
Fundadora e diretora da Utopies, consultoria francesa pioneira em 
estratégias de sustentabilidade, está entre os principais especialis-
tas europeus em responsabilidade social empresarial e em consu-
mo sustentável. É autora de best-sellers como A Empresa Verde e 
recebeu diversos prêmios por seu trabalho e visão, entre os quais 
a medalha da Légion d’Honneur, do governo francês, e o prêmio 
Veuve Clicquot de Empresária do Ano, em 2008. Sua organização 
tem prestado serviços a uma ampla gama de corporações, des-
de empresas precursoras em RSE, como Ben & Jerry’s, Interface e 
Max Havelaar, até grandes grupos internacionais, como Carrefour, 
Lafarge, Sodexo, Danone e L’Oréal.  
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Eduardo Felipe Matias
Sócio e responsável pelas áreas internacional, empresarial e de sus-
tentabilidade da Nogueira, Elias, Laskowski e Matias Advogados, 
é mestre em direito internacional pela Universidade de Paris II 
Panthéon-Assas, visiting scholar na Columbia University (EUA) e 
doutor em direito internacional pela Universidade de São Paulo, 
com pós-doutorado na IESE Business School (Espanha). Com mais 
de sessenta artigos publicados em diversos meios de comunicação 
do país, é autor do livro A Humanidade e Suas Fronteiras: do Estado 
Soberano à Sociedade Global, vencedor do Prêmio Jabuti em 2006 
na categoria Economia, Administração, Negócios e Direito. 

Embaixador André Corrêa do Lago
Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais 
do Ministério das Relações Exteriores e negociador-chefe do Brasil 
para mudança do clima e para a Rio+20, é bacharel em Ciências 
Econômicas pela UFRJ e graduado pelo Instituto Rio Branco 
(Academia Brasileira de Diplomacia). Diplomata desde 1983, exer-
ceu funções em Brasília e serviu nas embaixadas do Brasil em 
Madri, Praga, Washington e Buenos Aires, bem como na Missão 
junto à União Europeia, em Bruxelas. Dirigiu o Departamento de 
Energia do Ministério das Relações Exteriores e foi secretário-exe-
cutivo do Grupo de Trabalho da Conferência Internacional sobre 
Biocombustíveis realizada em 2008, em São Paulo.

Ernst Ligteringen 
CEO da Global Reporting Initiative (GRI), organização internacional 
cuja missão é tornar os relatórios de sustentabilidade tão relevantes 
e centrais quanto os relatórios financeiros, é membro do Conselho 
Diretor Multistakeholder da GRI, do Conselho do International 
Integrated Reporting Council  e do Conselho Internacional do 
Instituto Ethos. Anteriormente, trabalhou por mais de 20 anos 
para várias organizações internacionais e ONGs. Atuou na África, 
na América Latina e no Caribe, na Ásia, no Oriente Médio e na 
Europa, como diretor-executivo da Oxfam International, dire-
tor da Coordenação de Programa da Federação Internacional das 
Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e consultor 
da Comissão Mundial sobre a Dimensão Social da Globalização da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).
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Gilberto Carvalho
Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, é 
formado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná e estu-
dou teologia por três anos no Studium Theologicum de Curitiba. Foi 
secretário-geral, secretário nacional de Formação Política e secretá-
rio nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores (PT). De 
2003 a 2010, foi chefe do Gabinete Pessoal do então presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Helio Mattar 
Idealizador, cofundador e atual diretor-presidente do Instituto 
Akatu pelo Consumo Consciente, é formado em engenharia de pro-
dução pela USP e Ph.D. em engenharia industrial pela Universidade 
de Stanford (EUA). Executivo por 22 anos em empresas nacionais 
e multinacionais e em seus próprios negócios, é um dos fundado-
res do Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE) e do 
Instituto Ethos, de cujo Conselho Deliberativo é membro. É tam-
bém membro do Conselho de Consumo Sustentável do Fórum 
Econômico Mundial e de conselhos de empresas e organizações 
sociais no Brasil e no exterior.

Ignacy Sachs 
Nascido em 1927, em Varsóvia, e naturalizado francês, estudou 
economia na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, 
com doutorado pela Delhi School of Economics, na Índia. É referido 
como “ecossocioeconomista” por sua concepção de desenvolvi-
mento como uma combinação de crescimento econômico, aumento 
igualitário do bem-estar social e preservação ambiental. Há mais de 
trinta anos, lançou alguns dos fundamentos do debate contempo-
râneo sobre a necessidade de um novo paradigma de desenvolvi-
mento, baseado na convergência entre economia, ecologia, antro-
pologia cultural e ciência política. No atual cenário das mudanças 
climáticas e da crise social e política mundial, suas ideias são mais 
claramente compreendidas.
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John Elkington
Sociólogo britânico e autoridade mundial em responsabilidade cor-
porativa e em desenvolvimento sustentável, é cofundador e presi-
dente da Volans Ventures, organização que trabalha na interseção 
dos movimentos de sustentabilidade, inovação e empreendedo-
rismo. É também membro do Conselho da SustainAbility, consul-
toria que ajudou a fundar e presidiu de 1995 a 2005. Formulador 
do conceito triple bottom line, que divulgou por meio de seu livro 
Canibais com Garfo e Faca, é autor de outros 17 títulos, entre os 
quais The Zeronauts: Breaking the Sustainability Barrier, lançado em 
maio deste ano.

Jorge Wilheim 
Arquiteto e urbanista, foi consultor do Ministério dos Esportes para 
os Jogos Olímpicos de 2016 e liderou o consórcio que elaborou os 
estudos urbanísticos para as estações do Trem de Alta Velocidade 
(TAV). Foi secretário municipal de Planejamento de São Paulo 
por duas vezes e também secretário de Planejamento e do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo. Liderou a elaboração do atual 
Plano Diretor Estratégico e dos 31 planos das sub-prefeituras paulis-
tanas. É autor de dez livros sobre vida urbana e São Paulo. 

Joseluis Samaniego
Diretor da Divisão de Desenvolvimento Sustentável e 
Assentamentos Humanos da Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal), é economista e mestre em economia po-
lítica internacional. Foi diretor do Centro de Transporte Sustentável 
do México e coordenador de Assuntos Internacionais da Secretaria 
de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Pesca do México. É coorde-
nador e coautor de várias publicações, entre as quais a Revista de 
la Cepal e Climate Change and Development in Latin America and 
the Caribbean. É também coautor de Climate of Trust, do World 
Resources Institute, que examina possíveis evoluções do regime de 
mudanças climáticas para países em desenvolvimento. 
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Juarez de Paula 
Gerente da Unidade de Comércio do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Nacional e membro do 
Conselho Deliberativo do Sebrae/DF, é sociólogo, pós-graduado 
em desenvolvimento econômico local pelo Centro Internacional de 
Formação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e espe-
cialista em comércio exterior pela Universidade Católica de Brasília.

Luciano Coutinho 
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), é bacharel em economia pela Universidade de 
São Paulo (USP), mestre em economia pelo Instituto de Pesquisas 
Econômicas da USP e doutor em economia pela Universidade de 
Cornell (EUA). Professor convidado da Universidade de Campinas 
(Unicamp), foi professor visitante na USP e nas universidades de 
Paris XIII, do Texas e do Instituto Ortega y Gasset, além de professor 
titular na Unicamp. Foi também secretário-executivo do Ministério 
de Ciência e Tecnologia entre 1985 e 1988.

Mark Kramer
Cofundador e diretor-executivo da FSG, é bacharel em direito pela 
Brandeis University, com MBA e doutorado pela Universidade da 
Pensilvânia, nos EUA. É autor de influentes publicações sobre va-
lor compartilhado, responsabilidade social empresarial, filantropia 
catalítica, avaliação estratégica e liderança adaptável, dando fre-
quentes palestras sobre esses temas em todo o mundo. Tem artigos 
publicados regularmente na Harvard Business Review e na Stanford 
Social Innovation Review e é coautor do livro Do More Than Give. 
Foi presidente da Kramer Capital Management, uma empresa de 
capital de risco, depois de haver atuado como advogado no escri-
tório Ropes & Gray, de Boston, e na Corte de Apelação dos Estados 
Unidos.
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Meg Taylor
Vice-presidente e compliance advisor/ombudsman (CAO) da 
International Finance Corporation (IFC) e da Multilateral Investment 
Guarantee Agency (Miga), do Banco Mundial, é bacharel em direito 
pela Melbourne University, da Austrália, e mestre em direito pela 
Harvard University, dos EUA. Natural de Papua Nova Guiné, foi em-
baixadora de seu país para os Estados Unidos, México e Canadá. É 
cofundadora da organização Conservation Melanesia, conselheira 
de organizações internacionais de conservação e pesquisa e mem-
bro do conselho de várias empresas dos setores financeiro, agrícola 
e de recursos naturais em seu país, bem como de empresas listadas 
na Australian Securities Exchange. 

Michael Renner
Pesquisador sênior do Worldwatch Institute (WWI) nos Estados 
Unidos, é codiretor do projeto que resultou no relatório Estado do 
Mundo 2012: Rumo à Prosperidade Sustentável, cuja edição bra-
sileira está sendo lançada com apoio do Instituto Ethos. Atuando 
com foco em questões relacionadas à economia verde, tem co-
produzido relatórios sobre empregos verdes para o Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), para a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e para a Agência Internacional de 
Energia Renovável (Irena).

Michel Doucin
Embaixador da França para Bioética e Responsabilidade Social 
Empresarial, é graduado em administração pela Ecole Nationale 
d’Administration, de Paris, mestre em economia e doutor em ciên-
cias políticas. Antes da ocupação atual, foi embaixador da França 
para Direitos Humanos. Ao longo dos anos, tem assumido inúmeras 
funções relacionadas a diplomacia cultural, política de desenvolvi-
mento e relacionamento com a sociedade civil.
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Oded Grajew 
Fundador e coordenador-geral da Secretaria Executiva da Rede 
Nossa São Paulo, é presidente emérito e membro do Conselho 
Deliberativo do Instituto Ethos. Sócio-fundador do movimento 
Todos pela Educação, é membro do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social (CDES) da Presidência da República e foi asses-
sor especial do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. 
Idealizador do Fórum Social Mundial, foi membro do Conselho 
Consultivo do Global Compact. Fundador e ex-presidente da 
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente 
e fundador e coordenador de honra da Associação Brasileira 
de Empresários pela Cidadania (Cives), é membro do Conselho 
Deliberativo do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente e do 
Conselho Curador do Fundo Brasil de Direitos Humanos. É também 
membro-fundador do Pensamento Nacional das Bases Empresariais 
(PNBE).

Pavan Sukhdev
Economista indiano, é fundador e CEO da Gist Advisory, consultoria 
especializada em ajudar governos e empresas a valorar e geren-
ciar seus impactos sobre o capital humano e natural. É também 
fellow McCluskey na Universidade de Yale, onde está escrevendo 
seu livro Corporation 2020. Antes, como assessor especial e chefe 
da Iniciativa Economia Verde, do Pnuma, foi o principal autor do 
Green Economy Report e coordenador do estudo The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity (Teeb). Em 2008, foi indicado pela 
Comissão Europeia para coordenar o Teeb, enquanto ainda traba-
lhava no Deutsche Bank, onde havia fundado e presidido o Global 
Markets Centre – Mumbai.
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Ricardo Abramovay
Professor titular do Departamento de Economia e do Instituto de 
Relações Internacionais da Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP), pre-
side o Conselho Acadêmico do Instituto Akatu e é consultor 
da Fundação Avina. É pesquisador do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), na qual 
coordena um projeto temático, parte do Programa Fapesp de 
Mudanças Climáticas Globais e da Rede Clima. Coordena o Núcleo 
de Economia Socioambiental (Nesa), da USP. Seu programa de pes-
quisa volta-se ao estudo dos comportamentos dos atores sociais 
nos processos contemporâneos de transição para o desenvolvimen-
to sustentável. 

Tasso Azevedo
Consultor e empreendedor social nas áreas de florestas e mudan-
ças climáticas, é engenheiro florestal formado pela Esalq/USP, com 
especialização em auditoria e políticas públicas. Foi fundador e dire-
tor-geral do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola 
(Imaflora), diretor do Programa Nacional de Florestas do Ministério 
do Meio Ambiente e secretário-geral da Comissão Nacional de 
Florestas. Foi também o primeiro diretor-geral do Serviço Florestal 
Brasileiro e uma das pessoas-chave na concepção e implementa-
ção do Plano Nacional de Combate ao Desmatamento, do Fundo 
Amazônia (um dos maiores fundos de proteção de florestas em 
todo o mundo) e das metas brasileiras para reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa.
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Celina Borges Torrealba Carpi 
Membro do Conselho de Administração da Libra Holding, é 
também membro do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos, 
membro do Conselho de Responsabilidade Social da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), membro do 
Conselho Consultivo do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente e 
membro do Conselho Deliberativo do Rio Como Vamos.

Jorge Abrahão 
Diretor-presidente do Instituto Ethos, é engenheiro, empresário, 
membro do Conselho da Sociotec Engenharia, membro do Global 
Compact da ONU, membro da Comissão Nacional para a Rio+20, 
membro do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial e 
membro da Rede Nossa São Paulo. Foi membro do Conselho de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) da Presidência da 
República, coordenador-geral do Fórum Empresarial de Apoio à 
Cidade de São Paulo, coordenador do Pensamento Nacional das 
Bases Empresariais (PNBE) e membro da Coordenação Nacional da 
Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania (Cives).

José Luciano Penido 
Presidente do Conselho de Administração da Fibria Celulose, é tam-
bém presidente do Conselho Deliberativo da Bracelpa, co-chairman 
do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
Forest Solutions, conselheiro honorário do Carbon Disclosure Project 
South America (CDP-SA), membro independente do Conselho 
de Administração da Orteng Equipamentos e Sistemas, membro 
do Conselho da American Chamber of Commerce (Amcham) de 
São Paulo, diretor do Centro de Indústrias do Rio Grande do Sul, 
membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da 
Bahia e membro do Comitê de Governança Corporativa, Ética e 
Sustentabilidade do Grupo Santander Brasil. É também conselheiro 
do Instituto Ethos e presidente do Conselho da Associação Corredor 
Ecológico do Vale do Paraíba. Foi presidente da Votorantim Celulose 
e Papel (VCP) e da Samarco.
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Paulo Itacarambi 
Vice-presidente do Instituto Ethos, diretor-executivo do Uniethos e coor-
denador-geral da Conferência Ethos Internacional 2012, é engenheiro 
civil, empresário, mestre em administração pública e especialista em pla-
nejamento estratégico e coaching organizacional. É também membro 
do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS). Atuou como 
professor na Universidade Federal de São Carlos e consultor em plane-
jamento e administração. Foi diretor da empresa de consultoria Oficina 
Consultores, presidente do Conselho de Administração e diretor-presi-
dente da empresa pública Anhembi Turismo e Eventos da cidade São 
Paulo e fundador e conselheiro da ONG Instituto Pólis.

 
Ricardo Young
Membro do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos e do Uniethos, 
é empresário, graduado em administração pública pela FGV, pós-
-graduado em administração geral pelo Insper e em lideranças 
sistêmicas pelo MIT. Foi candidato ao Senado por São Paulo, pelo 
Partido Verde, tendo recebido 4 milhões de votos. É conselheiro 
das empresas Fibria, Amata e Kimberly-Clark, entre outras, e das 
ONGs Todos pela Educação, Instituto Akatu, Rede Nossa São Paulo 
e Instituto Democracia e Sustentabilidade. Foi presidente do Yázigi 
Internexus, da Associação Brasileira de Franchising e do Instituto 
Ethos. Foi também conselheiro das organizações internacionais 
Global Reporting Initiative (GRI) e Accountability. Âncora do progra-
ma Sustentabilidade, no Terra TV, é articulista da Folha de S.Paulo e 
da Carta Capital e palestrante internacional nos temas de responsabi-
lidade social, gestão e desenvolvimento sustentável.

coordenadores de diálogo
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Sérgio Ephim Mindlin 
Presidente do Conselho Deliberativo e sócio-fundador do Instituto 
Ethos, é engenheiro de produção pela Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (USP), mestre em comportamento orga-
nizacional pela Universidade de Cornell (EUA) e doutor em adminis-
tração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 
(FEA-USP). É sócio-diretor da consultoria Ação Responsável, fun-
dador e membro do Conselho Deliberativo do Instituto Akatu, 
membro do Conselho Curador da Fundação Roberto Marinho e da 
Fundação Orsa e membro do Conselho Estratégico do Centro de 
Empreendedorismo Social e Administração do Terceiro Setor (Ceats), 
da USP. Foi diretor-presidente da Fundação Telefônica, presidente do 
Conselho de Administração e diretor-presidente da Fundação Abrinq 
pelos Direitos da Criança, membro do Conselho de Administração 
e diretor-presidente da Metal Leve e fundador e coordenador do 
Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE).

Valdemar de Oliveira Neto (Maneto)
Graduado em direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é 
diretor de Iniciativas Continentais da Fundação Avina, organização 
dedicada à promoção do desenvolvimento sustentável da América 
Latina, estimulando alianças entre líderes da sociedade civil e do setor 
privado e apoiando agendas compartilhadas de transformação social. 
É também membro do Board do Foundation Center, nos Estados 
Unidos, e do Citizenship Advisory Panel da General Electric. Foi dire-
tor-superintendente do Instituto Ethos e vice-presidente da Ashoka, 
sendo responsável pela criação da rede global de empreendedores 
sociais dessa organização.
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Apoio:

BDO

BRB – Banco de Brasília

CBN

CDN

Caixa Econômica Federal

D’Lippi

Ecoagência

Editora Horizonte

Fundação Avina

Gife

Iaudit

Instituto Akatu

Libra  

Marins

Maxpress

Plurale

Revista Geração Sustentável

Revista Ideia Sustentável

Revista Meio Ambiente Industrial

Revista Neomondo

Rede Nossa São Paulo

Sabesp

SAP

Senac São Paulo

Unimed 
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Parceiros Institucionais:

Realização:

Patrocinador Ouro:

Parceiro Estratégico:

Patrocinadores Prata:

Patrocinadores Bronze:

O Instituto Ethos só aceita patrocínio das empresas associadas. Empresas públicas e mistas são aceitas como empresas associadas e pa-
trocinadoras porque atuam no mercado nas mesmas condições que as empresas privadas. A logomarca do Governo Federal acompanha 
a logomarca das empresas públicas e mistas patrocinadoras em razão da exigência da Instrução Normativa 31, de 10 de setembro de 
2003, da Secretaria de Comunicação de Social (Secom), que essas empresas são obrigadas a observar.


