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ARTIGO

Rafael Cervone Netto
Vice-presidente da Federação e do Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo e presidente emérito do Sindicato
das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São
Paulo (Sinditêxtil-SP) fala sobre os desafios sociais
enfrentados por ele à frente de entidades que representam
a segunda maior empregadora do país. Acesse aqui

ARTIGO

Haruo Ishikawa
Vice-presidente de Capital-Trabalho e Responsabilidade
Social do Sindicato da Indústria da Construção Civil do
Estado de São Paulo (SindusCon-SP) e presidente do
Serviço Social da Construção Civil do Estado de São
Paulo (Seconci-SP) comenta sobre a dificuldade de
engajar um setor com mais de 2,3 milhões de
trabalhadores, sendo 670 mil somente no Estado de São
Paulo. Acesse aqui

ARTIGO

Grácia Elisabeth Fragalá
Vice-presidente do Conselho Superior de
Responsabilidade Social (Consocial) e diretora titular de
Responsabilidade Social da Federação e do Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp) defende
o desenvolvimento humano e social como um caminho
para um mundo mais justo e sustentável. Acesse aqui

ARTIGO

Theo van der Loo
Presidente da Bayer, palestrante, mentor e um dos
grandes defensores da inclusão racial no meio corporativo
mostra porque a igualdade e a equidade são essenciais
para alcançar justiça social, e argumenta sobre os
benefícios de ser uma empresa inclusiva. Acesse aqui
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ARTIGO

Tania Cosentino
Presidente da Schneider Eletric e uma das 10 lideranças
reconhecidas pela ONU como pioneira nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) relata como vem
atuando em favor das questões sociais que impactam
seus negócios, especialmente sobre a equidade de
gênero, uma de suas causas. Acesse aqui

ARTIGO

Ana Costa
Vice-presidente Jurídica e de Relações
Governamentais da Avon Cosméticos relembra o
pioneirismo da empresa em favor do empoderamento
feminino e reflete sobre como seu negócio ajudou a gerar
trabalho e renda, além de fortalecer o papel da mulher
como protagonista de uma sociedade. Acesse aqui

ARTIGO

Ulisses Matiolli Sabará
Presidente da Beraca e um dos líderes reconhecidos pela
ONU por divulgar e implantar os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) conta de que modo o
compromisso com o desenvolvimento humano de forma
equilibrada e a preservação da água e da biodiversidade
ajudaram sua empresa a crescer. Acesse aqui
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