
20 e 21 de agosto Curitiba / PR



Um evento que reunirá especialistas, CEOs e diretores de 
empresas em dois dias de uma programação intensa de 
conteúdo super qualificado, troca de experiências e networking 
entre lideranças empresariais e formadores de opinião. 



Somamos sete edições anuais do Fórum Sustentabilidade e 
Governança (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) 
realizadas com sucesso e apoio de importantes empresas, 
organizações e personalidades que são referência em políticas e 
boas práticas de sustentabilidade, e que veem no Fórum um 
espaço consistente e referência para o debate de ideias, cases e 
propostas práticas de transformação e sustentação da temática. 

Um evento consolidado

Marcas que nos apoiam:





Destaque a alguns 
palestrantes 
painelistas que 
ajudara, a 
construir a 
imagem do evento 
e permite garantir 
sua relevância e 
qualidade

• Artur Grynbaun (Presidente O Boticário / Brasil)
• Roberto Damas Dumas (Head Risco Itaú BBA /Brasil) 
• Pedro Moura Costa (Presidente BVRio / Brasil)
• Ricardo Bayon (Socio-Diretor EKO Asset Management / 

EUA)
• Sergio Abranches (Cientista Político e Comentarista CBN / 

Brasil)
• Matthew Arnold (Head Meio Ambiente e Sustentabilidade JP 

Morgan Chase / EUA)
• Sonia Favaretto (Diretora ISE-BOVESPA / Brasil)
• Ricardo Abramovay (Professor USP / Brasil)
• Camila Valverde (Diretora WallMart / Brasil)
• David Canassa (Gerente Votorantim / Brasil)
• John Gardner (Vice Presidente Novelis / EUA)
• Bento Koike (Presidente Tecsis / Brasil)
• Carlos Arruda (Professor e Pesquisador Fundação Dom 

Cabral / Brasil) 
• Juan Ramón Candia (Diretor Fundación Chile / Chile)
• Ian Thomson (Presidente Our Common Ground / Canada)
• James Astill (Editor de Política / The Economist / Reino 

Unido)
• Martin Geiger (Diretor KfW / Alemanha)
• Emmanuel Ze Meka (CEO ITTO / Japão)
• Malu Nunes (Gerente Grupo Boticário e Diretora Fundação 

Grupo Boticário / Brasil) 
• João Carlos Redondo (Gerente Duratex / Brasil)
• Eduardo Lacerda Fernandes (Diretor Coca-Cola FEMSA / 

Brasil)
• Rick Torken (CEO ABN Amro SA / Brasil)
• Stuart Hart (Professor Cornell University / EUA) 
• Malu Pinto (Diretora FIBRIA / Brasil)
• Hugo Penteado (Economista-Chefe Santander Asset 

Management / Brasil)
• Antonio Alberto Stuchi (Diretor Raízen / Brasil)
• Michael Jenkins (Presidente Forest Trends / EUA)

• Fernando Von Zuben (Diretor Tetrapak América Central e do 
Sul / Brasil)

• Pavan Sukhdev (Economista Líder TEEB e Presidente Gist 
Advisory / Suíça)

• João Francisco Zeni (Gerente Telefônica-Vivo / Brasil)
• Carlos Ritl (Diretor Executivo Observatório do Clima / Brasil)
• José Carlos de Carvalho (ex-ministro de Meio Ambiente / 

Brasil)
• Alexandre Mansur (Editor Revista Época e Blog do Planeta / 

Brasil)
• Ênio Marcus Brandão Fonseca (Presidente do FMASE e 

Superintendente de Gestão Ambiental CEMIG / Brasil)
• Philipp Hauser (Vice Presidente Mercado de Carbono ENGIE 

/ Brasil)
• Rudolfo Friedrich von Borstel (Global Environmental 

Programs Manager na Cargill / Brasil)
• Flávio Goulart (Diretor de Comunicação e Assuntos 

Corporativos da JTI / Brasil)
• Luis Henrique Capanema Pedrosa (Gestor Executivo de 

Suprimentos MRV Engenharia e Participações S.A./ Brasil)
• David Brand (CEO da New Forests / Australia)
• Eloi Zanetti (Publicitário, comunicação e escritor / Brasil)
• Jonel Iurk (Presidente da COPEL / Brasil)
• Arthur Schuller da Igreja (Sócio da AAA e palestrante / 

Brasil)
• Orlando Pessuti (Presidente do BRDE / Brasil)
• José M. Berenguer Neto (Presidente J.P. Morgan Brasil / 

Brasil)
• Rodrigo Lauria e Bruno Ferraz (Gerentes da Vale / Brasil)
• Fernando Momiy Hada (Diretor Forest Trends Peru / Peru)
• Gustavo Silva Ribeiro (Gerente de Sustentabilidade e RSC 

da Caixa / Brasil)

Os programas completos de cada uma das edições, assim 
como os nomes e perfis dos palestrantes e painelistas, 
podem ser conferidos na página web do evento 
(www.sustentabilidadegovernanca.com.br).   

http://www.sustentabilidadegovernanca.com.br/


• Acionistas conselheiros, CEOs, diretores, gerentes e 
coordenadores de áreas.  

• Metade dessa participação se encaixa no nível 
decisório estratégico e metade no nível decisório 
operacional. No geral, os participantes são originários 
de empresas dos mais diversos segmentos de atuação, 
ao que se somam outros oriundos de organizações 
associativas empresariais, instituições do terceiro setor 
e organizações governamentais, além de profissionais 
liberais atuantes na área. 

dos participantes são 
tomadores de decisões

Perfil do Público

200
Participantes

70%

99%
Dos participantes classificam o evento 
como ótimo (77%) e bom (22%)



PONTOS FORTES
• Atualidade dos temas do programa 
• Qualidade dos palestrantes e painelistas convidados 
• Formato de abordagem dinâmico 
• Limitação de público privilegia o elevado nível de interatividade e networking

Práticas corporativas atualizadas, ideias de vanguarda e 
inovadoras, fomentando discussões sobre as mais 
significativas tendências na temática da sustentabilidade e 
governança corporativas.



PAUTA 8a EDIÇÃO
• As demandas políticas, econômicas e de gestão das nações e das 

corporações, nas próximas décadas, frente aos indicativos do último relatório 
anual do IPCC.   

• A incorporação dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU) associada à necessária proteção e gestão do capital natural na gestão 
da sustentabilidade pelas corporações.  

• Empreendedorismo social e ambiental frente aos fundamentos e práticas dos 
operadores de investimentos de impacto. 

• Além de, como sempre, cases corporativos inspiradores.  



Realização - STCP Engenharia e Milano 

OBRIGADO! 

contato@thewaycom.com.br 

(41) 99171-5177 

mailto:comercial@thewaycom.com.br

