
 

A Conferência Ethos 20 anos é uma realização do Instituto Ethos. Patrocínio Prata: Braskem, Construtora Queiroz 
Galvão e Petrobras. Patrocínio Bronze: Amil, Atvos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Carrefour, Coca-Cola 
Brasil, Disney, Estre Ambiental, Itaú-Unibanco, MRV Engenharia, Natura, Open Society Foundation e Shell. 
Transportadora Oficial: Gol Linhas Aéreas. 
 

Rating Integra lança ferramenta exclusiva para Clubes na Conferência Ethos em SP 

Iniciativa será abordada durante painel sobre governança na gestão esportiva 

 

Seguindo a característica que já se tornou uma marca da Conferência Ethos, na edição que marca 
os 20 anos de história do evento também haverá lançamentos. Além da coleção comemorativa 
com fascículos e websérie será lançado o Rating Integra para Clubes. 

A ação acontece durante o painel “Rating Integra: governança e equidade na gestão esportiva” 
que irá contar com a participação de Isabel Swan, velejadora associada a Atletas pelo Brasil; 
Alessandra Gonsales, Sócia do WFaria Advogados e da LEC e Carlos Vieira, secretário geral do 
Comitê Paralímpico Brasileiro; Ana Lucia de Melo Custodio, diretora-adjunta do Instituto Ethos e 
Edson Garcia, do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), que participará do final do painel, tecendo 
comentários sobre o lançamento da adaptação da ferramenta. 

O objetivo do painel é promover o diálogo referente a agenda da diversidade e inclusão e sobre 
o valor reputacional gerado às entidades esportivas por meio da ampliação da participação na 
governança e seus espaços de tomada de decisão.  

Este diálogo acontece no dia 26 de setembro, a partir das 14 horas. Inscreva-se aqui para 
participar. 

Rating Integra para Clubes  

O objetivo permanece o mesmo: aprimorar os mecanismos de governança e da gestão da 
integridade e transparência das entidades esportivas no Brasil e reconhecer as entidades que 
apresentem melhor desempenho nessas áreas. Mas, agora para os Clubes mudança foram 
realizadas na matriz que traz indicadores específicos para essas entidades. 

O Rating Integra é uma ação desenvolvida pela Atletas pelo Brasil, Comitê Brasileiro de Clubes 
(CBC), Comitê Olímpico do Brasil (COB), Comitê Paralímpico Brasileiro, Instituto Ethos e Pacto 
pelo Esporte.  

Disponível agora para as entidades de prática esportiva, o Rating Integra irá dar mais visibilidade 
e auxiliar a melhoria contínua das entidades esportivas, considerando parâmetros claros e 
adaptados ao setor esportivo, servindo, por exemplo, como um guia para o planejamento das 
entidades.  

Para as empresas, a iniciativa oferece uma régua única para avaliação do nível de maturidade das 
entidades esportivas, aumentando a segurança dos investimentos, com uma forma objetiva e 
alinhada com as melhores práticas de governança corporativa para avaliar as entidades. 

“A adaptação para clubes é mais uma sinalização para as entidades de quão viáveis são as práticas 
de governança, transparência e integridade para esse segmento. Ampliar a avaliação para os 
clubes nos dará maior força na mobilização das entidades, dos patrocinadores e da sociedade 
como um todo, em torno da consolidação de um ambiente esportivo mais transparente e 
íntegro”, avalia Ana Lucia de Melo Custodio, diretora-adjunta do Instituto Ethos.  

 

https://institutoethos.typeform.com/to/EyVe87
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Conferência Ethos 20 anos em São Paulo 

Nos próximos dias 25 e 26 de setembro, o público inscrito para a Conferência Ethos 20 anos que 
acontece no Expo Barra Funda, em São Paulo, poderá conferir, em seis palcos simultâneos, no 
formato 360°, mais de 90 horas de diálogos sobre temas como: direitos humanos, integridade, 
meio ambiente, tecnologia, compliance, gestão sustentável, empresas e negócios, 
empreendedorismo e economia.  

 

IMPRENSA 

SERVIÇO  

O quê: Conferência Ethos 20 anos 

Quando: 25 e 26 de setembro de 2018 

Onde: Expo Barra Funda 

Endereço: Rua Tagipuru, 1.001 – Barra Funda – São Paulo (SP) 

Inscrições e mais informações: www.conferenciaethos.org 

INVESTIMENTO  

Empresas não associadas: R$ 1.300,00 

Empresas associadas: R$ 950,00  

Mais informações à imprensa 

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

http://www.conferenciaethos.org/
mailto:rromano@ethos.org.br

