Instrutoras
Ana Lucia Melo
Diretora-adjunta no Instituto Ethos, responsável pelas atividades de pesquisa, desenvolvimento
de ferramentas e metodologias, consultoria e capacitação nas áreas de gestão responsável para
a sustentabilidade, cadeias de valor sustentáveis, direitos humanos e diversidade e integridade.
Especialista em Economia Brasileira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe),
com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Scarlett Rodrigues da Cunha
Bacharel em políticas públicas e Bacharel em ciências e humanidades pela Universidade Federal
do ABC e mestranda em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC. Atualmente,
analista de projetos em práticas empresariais e políticas públicas do Instituto Ethos e especialista
em ética empresarial, responsabilidade social corporativa, gerenciamento do escopo de projetos,
criação e monitoramento de indicadores sociais e atuação direta nas agendas de transparência,
anticorrupção, diversidade e inclusão e agenda 2030. Atuou junto ao Instituto Itaú Unibanco e
FLACSO Brasil (2018) na agenda de juventudes e direitos e na Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania (SP) na agenda de juventudes sob a ótica de raça, gênero e classe (2017).

Cristiana Loiola
Mestre em “Governança e Sustentabilidade”, especialista em direitos humanos, diversidade e
inclusão. Palestrante, Facilitadora, Consultora em projetos ESG/ Socioambientais. Compõe a
Rede UNIETHOS de especialistas.

Marcia Bellotti
Consultora em desenvolvimento organizacional com atuação em mediação de conflitos e
engajamento com stakeholders. Mestre em Educação de RH pela Boston University, especialista
em Corporate Responsibility and Stakeholders Engagment AA1000 Standard pela Two
Tomorrows, e em Gestão Responsável pela Fundação Dom Cabral. Mediadora de conflitos pela
Palas Athena e especialista em Círculos de Construção de Paz pela AJURIS. Sempre atenta a
questões de inclusão e equidade, compõe a Rede Uniethos de Especialistas em
Responsabilidade Social desde 2007. Sócia fundadora da Takao _ diálogos para a
sustentabilidade onde atuou até 2022 quando funda a Olibé_mediação e direitos humanos.
Marcia participa do coletivo Núcleo de Ação Antirracista da Escola da Vila e da Coalizão Raça e
Gênero CEERT/ Ethos).

Gabriela Santos
Socióloga (USP), com MBA e mestrado em Administração de Empresas pela FGV/EAESP. Foi
estudante visitante na Michigan State University (MSU -2009). Possui mais 15 anos de
experiência em coordenação de programas socioambientais e de diversidade e inclusão em
organizações empresariais, sociais e de ensino. Iniciou sua carreira no Geledés – Instituto da
Mulher Negra e atuou em organizações como CARE Brasil, Natura Cosméticos, Instituto Ethos,
Fundes LatinoAmérica. Gabriela é sócia-fundadora da Tatenda Consultoria - Desenvolvimento
Humano, Diversidade & Inclusão e Sustentabilidade - e está Gerente da Fundación Aviña para
Cidades Sustentavéis e Reciclagem Inclusiva.
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