
 

A Conferência Ethos 360° é uma realização do Instituto Ethos. Patrocínio Prata: Engetec Construções e Montagens. 
Bronze: SulAmérica Seguros. Transportadora Oficial: Gol Linhas Aéreas. 

 

Conferência Ethos 360° no Rio de Janeiro acontece em 25 de junho 
Evento reúne especialistas para discutir nova economia e sustentabilidade 

 
 O momento sócio, político e econômico demanda muito diálogo e análise de especialistas 
integrando as empresas e sociedade. O Instituto Ethos realizará, dia 25 de junho, a Conferência 
Ethos 360° no Rio de Janeiro, com 20 painéis reunindo lideranças e especialistas para discutir a 
agenda de sustentabilidade e inovação. 
 Os temas se baseiam nas questões de impacto climático, de equidade, na integridade e 
as ações anticorrupção, entre outros. Confira aqui a Programação. 
 Será que a pressão econômica internacional e as relações multilaterais, poderão 
proporcionar algum efeito moderador sobre as deliberadas trajetórias de desigualdade e 
degradação ambiental no Brasil? Esta será a reflexão que irá nortear os diálogos desta que é a 
quarta edição da Conferência Ethos na capital Fluminense. 
 Dialogar sobre os desafios e oportunidades parece ainda mais urgente na atualidade. 
Crenças econômicas, socioambientais e estratégias de desenvolvimento estão sob análise e a 
inovação nas empresas, frente a conjuntura, é, cada vez mais, uma estratégia de negócio.  
 As inscrições estão abertas e podem ser feitas aqui. 
 

Sobre a Conferência Ethos 360º: 

 

Nesta quarta edição da Conferência Ethos no Rio de Janeiro serão realizadas 20 
atividades, mantendo a dinâmica 360º: palestras realizadas simultaneamente em um mesmo 
espaço, sem divisórias ou isolamento acústico, onde 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. 
 

IMPRENSA 
 

SERVIÇO 

O quê: Conferência Ethos 360° no Rio de Janeiro 

Quando: 25 de junho de 2019 

Local: Centro de Convenções SulAmérica 

Endereço: Av. Paulo de Frontin, 1 - Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ 

Inscrições e mais informações: www.conferenciaethos.org 

 

INVESTIMENTO  

Empresas não associadas: R$ 320 

Empresas associadas: confira aqui. 

 
Mais informações à imprensa 

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