
Racismo na era digital é um dos temas da Conferência Ethos 360º 
Evento levanta debate nos dias 03 e 04/09 em São Paulo 

“O que ou quem controlará os algoritmos? - O racismo estrutural e institucional na era 
digital”, esse é um dos temas em debate na Conferência Ethos 360º, que acontecerá nos dias 03 
e 04 de setembro, em São Paulo.  

O objetivo do painel é entender como os algoritmos, as plataformas digitais, as mídias 
sociais, os aplicativos e a inteligência artificial reproduzem e intensificam o racismo e 
discriminações nas sociedades, à medida em que são usados por empresas privadas e instituições 
públicas para a tomada de decisões relevantes e podem propagar distorções em larga escala e 
em ritmo acelerado. 

Essa é uma das pautas de direitos humanos que a Conferência Ethos 360º vai discutir com 
especialistas, buscando detectar riscos reais e solucionar erros discriminatórios.  

O mundo é digital. Segundo o relatório We are social 2019, do Hootsuite, no Brasil há 140 
milhões de usuários ativos sociais, que somam 66% da população. 

De que forma podemos transformar em urgência a análise ética da automação e 
digitalização? Esse é o desafio. 

As inscrições para a Conferência Ethos 360º estão abertas no site: 
https://www.conferenciaethos.org/saopaulo 

Sobre a Conferência Ethos 360º em São Paulo 

Realizada desde 1998, a Conferência Ethos mantém a dinâmica 360º: palestras 
simultâneas acontecem num mesmo espaço, sem divisórias ou isolamento acústico e fones de 
ouvido permitem que os participantes possam migrar de um painel para outro e alternar a 
audiência conforme o interesse e, assim, aproveitar melhor os diálogos. 

A Conferência Ethos privilegia um espaço integrado para o desenvolvimento de carreiras e 
negócios. Gestores, empreendedores e especialistas de diferentes setores estarão reunidos para 
debater alternativas em prol da agenda dos negócios e do desenvolvimento sustentável do país. 

A Conferência Ethos 360° é uma realização do Instituto Ethos. Patrocínio Prata: Engetec. Bronze: Cervejaria Ambev,
Carrefour, Natura, Nestlé,Novelis, Shell, IOS e Totvs. Transportadora Oficial: Gol. Carbono Zero: WayCarbon. Apoio:
Coca-Cola Brasil, Faber Castell, Facility, JSL e Movida, Open Society Foundations, Sir Company, Triciclo, Unimed.
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IMPRENSA 

SERVIÇO  
O quê: Conferência Ethos 360º São Paulo 2019 
Quando: 03 e 04 de setembro de 2019 
Onde: Piso Térreo + Mezanino do Pavilhão Ciccillo Matarazzo (Pavilhão da Bienal) 
Endereço: Avenida Pedro Alvares Cabral, S/N – Parque Ibirapuera – Portão 03 - São Paulo (SP) 
Inscrições: https://www.ethos.org.br/conteudo/inscricao-conferencia-ethos-2019-sao-
paulo/?id=821 
Mais informações: www.conferenciaethos.org/saopaulo 
INVESTIMENTO  
Empresas não associadas: R$ 1.300,00 
Associadas Ethos: têm descontos e benefícios correspondentes a cada plano de associação 

Mais informações à imprensa 
Rejane Romano (assessora) | tel. (11) 3897-2416 | cel. 9-8969-4495 | rromano@ethos.org.br 
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