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Referencial para as nossas ações
Apresentação da Plataforma

> Expressa visão e objetivos do Ethos e seus parceiros
para estimular as empresas e o país a promover a
transição para "Nova Economia"
> Será utilizada pelo Instituto Ethos como referência
básica para o desenvolvimento de suas atividades
> Permanecerá aberta ao recebimento de sugestões do
público, podendo ser atualizada periodicamente

O Brasil pode ter uma economia
inclusiva, verde e responsável
Contexto: Motivadores da Plataforma
Observa-se uma crescente absorção do conceito de economia
verde, que engloba e vai além do conceito de economia de baixo
carbono mas não expressa completamente os requisitos éticos e
sociais de uma sociedade sustentável.
O Brasil tem potencial para ser uma liderança na nova economia
Há muitas iniciativas dispersas e fragmentadas que ganhariam
centralidade na economia, caso estivessem articuladas por um
projeto nacional de desenvolvimento sustentável

Nosso objetivo pode e deve ser
abrangente e ambicioso
Visão: Transição para uma economia inclusiva, verde e responsável
INCLUSIVA

VERDE

RESPONSÁVEL

> Participação da base da
pirâmide na produção e
consumo

> Alto nível de
ecoeficiência
> Uso sustentável da
biodiversidade
> Recuperação e conservação dos ecossistemas
> Baixo nível de emissões
> Uso eficiente da energia
e forte predominância de
fontes limpas e
renováveis

> Relações mercantis com
alto padrão ético

> Erradicação da pobreza
> Equidade no acesso à
renda, serviços básicos,
bens e direitos
> Melhoria da qualidade de
vida no conjunto da
sociedade
Fonte: Análise Roland Berger

> Alto nível de integridade
e transparência
> Existência de mecanismos públicos e privados
de combate à corrupção
> Respeito aos interesses
dos diferentes públicos

Agenda nacional
e suprapartidária
O caminho
O CAMINHO
Ampla mobilização nacional em torno de
um
projeto
de
desenvolvimento
sustentável para o país, com visão de
longo prazo.
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Foco nos temas críticos
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Contribuir
para políticas
públicas
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práticas
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Desenvolver
valores
Plataforma
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Desenvolver uma
agenda nacional por
uma nova economia

Incentivar a
inovação
União global pela
sustentabilidade

A importância dos Parceiros
> Os parceiros cumprem um importante papel: além do
apoio financeiro ao Ethos para a execução do plano, estão
inteiramente engajados na execução das estratégias
> A redação desta Plataforma foi exaustivamente discutida
entre todos os parceiros
> Todos os projetos e atividades do Ethos, estarão
alinhados à Plataforma e consequentemente entre todos os
parceiros, de forma a potencializar seus resultados
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Para aderir a esta plataforma, acesse www.ethos.org.br/plataforma
Para enviar sugestões e comentários, escreva para plataforma@ethos.org.br
ou acesse “Instituto Ethos” no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter.

