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Inovação, inclusão, integridade e gestão num único dia de Conferência Ethos 2020 
Diálogos apresentam análises atuais e indispensáveis para a sociedade 

 
Cada painel da Conferência Ethos é pensado cuidadosamente para contribuir com análises atuais e indispensáveis para 
a sociedade. São vários os públicos de interesse,  nas temáticas que poder ser vistas e revistas, gratuitamente, no canal 
do Ethos no YouTube. 
 
Confira a programação desta quinta-feira, 22 de outubro: 
 
15h - A liderança pela inovação e as mudanças no setor de inovação e tecnologia provocadas pela pandemia 
 
O objetivo do painel é promover o diálogo sobre o impacto da pandemia e da contração global prevista pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI), de 4,9% em 2020, nos sistemas de inovação e no crescimento das economias. 
Conversaremos sobre os impactos da pandemia na corrida pela inovação e sobre as ferramentas que os governos estão 
adotando para apoiar a inovação de base tecnológica e científica e a cooperação científica internacional.  
 
Frederik van Deurs, CEO do Green Innovation Group e Soumitra Dutta, professor de Administração e ex-reitor fundador 
do SC Johnson College of Business na Cornell University, em Nova York, são participações confirmadas. 
 
16h10 - Nada sobre nós, sem nós: o protagonismo do profissional com deficiência nos processos de inclusão 
 
Neste painel teremos a oportunidade de conhecer histórias de vida, a trajetória profissional e os desafios enfrentados 
por profissionais com deficiência e seu papel de liderança em ações com foco em diversidade e inclusão, em grandes 
empresas. 
 
Vão participar da conversa: Mariana Santos, líder do Grupo de Afinidade de Pessoas com Deficiência da ArcelorMittal 
Brasil; Djalma Scartezini, gerente sênior de D&I Latam e líder da frente PcD, Refugiados e Gerações na EY; Alexandre 
Xambão, Cloud Solution Architect na Microsoft; e, Ivone Santana, consultora, palestrante e fundadora do Instituto Modo 
Parités. 
 
17h20 - 10 anos de Pró-Ética - a trajetória e o estímulo às boas práticas de integridade 
 
Paula Oda, coordenadora de Projetos de Integridade do Instituto Ethos, irá conduzir o diálogo que irá abordar a 
trajetória dos 10 anos da iniciativa Empresa Pró-Ética e sua influência para o fortalecimento das medidas de integridade, 
combate à corrupção e fraude nos setores público e privado. 
 
Thiago Braga Smarzaro, auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU) e Gilberto 
Socoloski, analista técnico da Unidade de Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional, irão apresentar análises 
sobre a questão.  
 
18h20 - ICTS Protiviti oferece: ESG - O que as empresas precisam fazer para que o assunto saia do papel? 
 
Nesse painel oferecido pela ICTS Protiviti queremos promover o entendimento sobre os critérios de Environmental, 
Social and Governance (ESG) e também abordar a visão estratégica e de gestão de riscos do negócio, os avanços, 
diferenciais e vantagens obtidos com a adoção e exposição rigorosa de critérios dos emissores ESG ao mercado. 
  

https://www.youtube.com/user/InstitutoEthos?feature=watch
https://www.youtube.com/user/InstitutoEthos?feature=watch
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Daniel Guerra Linhares, diretor executivo na Localiza; Daniela Coelho, diretora associada de Riscos e Performance e líder 
de Prática ESG na ICTS Protiviti; e, Jefferson Kiyohara, diretor de Compliance na ICTS Protiviti, líder de Prática ESG e 
professor de Ética & Compliance da FIA Business School, vão palestrar a respeito do tema. 
 
Serviço  
O quê: Conferência Ethos Virtual 2020 
Quando: de 02 de julho à 17 de dezembro de 2020, sempre às quintas-feiras  
Onde: canal do Ethos no YouTube: https://bit.ly/2zWLIMx 
Informações: www.conferenciaethos.org 
Imprensa: Rejane Romano (assessora) | tel. (11) 3897-2416 | cel. 98969-4495 
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