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Gustavo Loiola

Gustavo Fructuozo Loiola Doutorando em Gestão de Operações e Sustentabilidade pela EAESP/FGV, Mestre em Sustentabilidade 
e Governança Corporativa pelo ISAE/FGV, especialista em Administração e Negócios Internacionais e graduado em Publicidade e 
Propaganda pela Universidade Federal do Paraná. 
Tem múltiplas formações internacionais, como em Inovação e Empreendedorismo pela Universidade da Califórnia (USA),              
Gerenciamento de Projetos pela George Washington University (USA), L'impact investing pela ESSEC Business School (França), 
além de imersões em Smart Cities na cidade de Nantes na França e Negócios para a Base da Pirâmide pela Universidade de              
Externado da Colômbia. 
Atualmente Gerente de Projetos Educacionais no PRME, iniciativa para educação responsável do Pacto Global da ONU. 
É consultor e professor convidado no ISAE, FGV e PUC/PR, em disciplinas relacionadas a inovação, empreendedorismo, liderança, 
sustentabilidade e ESG. 

Isabel Jurema Grimm

Pós-Doutora em Gestão Urbana, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) (2018). Doutora em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, pela UFPR (2016). Mestre em Desenvolvimento Regional pela FURB (Blumenau - 2010).Graduada em Turismo 
pela Universidade do Oeste de Paraná - UNIOESTE (Foz do Iguaçu - 1989) e em Licenciatura em Geogra�a pela UNINTER (2021). 
Especialista em Administração do Desenvolvimento da Atividade Turística em Núcleos Receptores pela USP - SÃO PAULO (1991) 
e Especialista em Didática e Metodologia de Ensino pela UNOPAR (Londrina - 1998). Cursou Administração Hoteleira em Mallorca 
- Espanha (1998). Trabalho na Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu (PR) no departamento de projetos e pesquisas. Ministrou 
aula no curso de Turismo na Universidade Federal do Paraná, foi professora superior pela Faculdade Metropolitana de Curitiba 
(FAMEC) e na Faculdades Santa Amélia (Ponta Grossa). Atuou na Secretaria de Turismo na cidade de Foz do Iguaçu (PR) e na           
Secretaria de Turismo do município de Pomerode (SC), pesquisando e ministrando aulas e cursos na área do turismo. 
Pesquisadora do Núcleo de Ecossocioeconomias (NEcos) vinculado à FURB, UFPR e ISAE, e do Grupo de Pesquisa Turismo e             
Sociedade da UFPR. Atualmente, coordena o Programa de Pós-Graduação, Mestrado Pro�ssional em Governança e                             
Sustentabilidade (PPGS) do Instituto Superior em Administração e Economia (ISAE). Trabalha com pesquisas com ênfase na 
Governança, Ecossocioeconomias, Indicadores de Sustentabilidade, Cadeia de Produtiva, Mudanças Climáticas e Turismo.



Emanuel Caloete

Professor do departamento de economia da Universidade Estadual de Montes Claros; gerente de projetos no Ministério da 
Integração Nacional; consultor do Sebrae Nacional e da Macroplan Prospectiva e Estratégia e gerente de planejamento e                    
orçamento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP Nacional.
Atua nas áreas de estudos e pesquisas, análises econômicas e setoriais, análise prospectiva, planejamento estratégico, gestão 
estratégica orientada para resultados, projetos e governança cooperativa, com foco na melhoria do desempenho das                           
organizações.
Coordenador de pós-graduação lato sensu no MBA da Unyleya, professor e coordenador de pós-graduação convidado do ISAE, 
voluntário em projetos de Organizações da Sociedade Civil e escolas públicas do Distrito Federal.
Mestrado em Economia Rural - Universidade Federal de Viçosa (UFV). MBA em Gestão Empresarial - Fundação Instituto de                   
Administração (FIA). Economista - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Sonia Consiglio Favaretto

Jornalista, radialista, especialista em Sustentabilidade e Comunicação Empresarial, é Presidente do Conselho Consultivo da GRI 
Brasil, Vice-Presidente do Conselho Consultivo do CDP e colunista do Valor Investe.
Foi por dez anos Diretora da B3, onde exerceu também a função de Presidente do Conselho Deliberativo do ISE- Indice de                     
Sustentabilidade Empresarial. Foi presidente do Board da Rede Brasil do Pacto Global da ONU e em 2016 foi reconhecida pelo UN 
Global Compact como SDG Pioneer, uma das 10 pessoas no mundo que se destacam pelo trabalho em prol dos ODS – Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável. 



Orlando Nastri

Pro�ssional entusiasmado com histórico comprovado de liderança de projetos e pessoas em tópicos ESG: Estratégia ESG,                
Relatório ESG, Agenda Climática, Energia Renovável, Negócios de Impacto Social, Retorno Social do Investimento (S-ROI), 
Cadeia de Suprimentos Sustentável.
Experiência pro�ssional profunda e transversal em ESG em setores como: Metais e Mineração, Materiais de Construção,                    
Infraestrutura, Resíduos em Energia, Agronegócios.
Experiência corporativa com interlocução e reporte a executivos seniores C-Level e acionistas em multinacionais B2B/B2C.
Experiência de campo e regional em +20 estados brasileiros, lidando com múltiplos stakeholders críticos.
Experiência internacional em gerenciamento de projetos e relacionamento corporativo com stakeholders em mais de 8 países: 
Bangladesh, Peru, Bolívia, Holanda, Áustria, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos.
Professor de MBA em escolas de negócios brasileiras, ensinando temas sobre sustentabilidade e gerenciamento de projetos.
Mestrado em sustentabilidade – FGV. Educação executiva em inovação – Stanford. Graduado em administração de                        
empresas – USP.

Rafael Bonfim

Foi responsável pelos programas de Diversidade do EBANX, contribuindo com a idealização e gestão de partes interessadas, 
posicionando o EBANX interna e externamente como referência em iniciativas dessa frente.
É Conselheiro Sênior e Mentor de Diversidade e Responsabilidade Social do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial.
Membro do Núcleo de Inclusão Geral, da OpusMúltipla, um dos maiores grupos de publicidade do Paraná, re�etindo e                      
oferecendo diretrizes para a implementação da diversidade na Publicidade e Propaganda.
Membro do Núcleo de Futuro e Tendências, da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Representante do 
pilar de diversidade e inclusão no grupo multidisciplinar de estudos sobre tendências, para projeção do futuro.
Co-fundador do Instituto Nossa Casa - Primeira organização brasileira a conquistar o Cerebral Palsy Day Award, em 2017. 
Foi articulador dos projetos e programas de Diversidade e Inclusão do Grupo Marista, fazendo interface e gerenciamento de 
stakeholders no âmbito jurídico, de gestão de pessoas, atração e seleção e �nanceiro.
Empreendedor faixa preta da metodologia Open Dojô, aplicada pelo Open Lab, organização de fomento ao empreendedoris-
mo que entre os seus apoiadores conta com o Unitar, o Instituto de Treinamento e Pesquisa das Nações Unidas.
Pro�ssional com experiência em comunicação empresarial (para público interno e externo), assessoria de imprensa e                        
sustentabilidade. Premiado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, em 2011, na categoria Mídia Impressa, pela 
melhor revista corporativa nacional do ano. Jornalista formado pela PUCPR. MBA em Gestão Social e Desenvolvimento                    
Sustentável - Universidade Positivo. MBA em Gerenciamento de Projetos - FGV. 
 



Mariana Schuchovski

Consultor experiente em Sustentabilidade, Meio Ambiente e Florestas na Verde Floresta Consultoria e Treinamento. Hábil em 
Desenvolvimento Sustentável, ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), ISO 14001, FSC (Forest Stewardship Council), 
Manejo Florestal e Biodiversidade.  Professor convidado do ISAE/FGV, Faculdades de Indústria/SENAI.
Doutorado em Filoso�a (Ph.D.) com foco em Manejo Florestal pela UFPR e North Carolina State University. Mestrado Manejo, 
Planejamento Florestal – UFPR.

Paulo Cruz Filho

Paulo Cruz Filho acredita e está envolvido no desenvolvimento de indivíduos e organizações para o aprimoramento de uma 
sociedade mais consciente, inclusiva e integral. Ele é um empreendedor social internacional brasileiro-canadense, fundador da 
B Corp, facilitador, consultor, palestrante sobre impacto social e liderança integral.
Ativamente envolvido na área de impacto social, Paulo é cofundador e Soul of Flowing (Inovação, Novas Soluções e Expansão 
de Impacto) na We.Flow - Together for a Better World, um empreendimento social focado em fomentar e melhorar o                         
desenvolvimento de indivíduos, organizações, empresas e governos para alcançar o impacto social global. Paulo é o Gerente de 
Programas de MNC no B Lab Global. Paulo também é cofundador da Integral Works - Human and Business Evolution,                        
organização focada no desenvolvimento corpo-mente-espírito de pessoas e organizações. É Co-Líder da B Corporation Paraná 
Community, no Sul do Brasil. Doutor em gestão estratégica de empresas sociais pela UQAM - Université du Québec à Montréal, 
é professor de Impacto Social, Liderança Integral e Estratégia, lecionando em cursos de graduação, pós-graduação e MBA. É 
responsável pelo “Programa de Liderança Integral - ILP” e responsável pelo programa de pós-graduação em                                        
“Empreendedorismo e Empresa Social”. Coautor dos livros: "Liderança Integral: a Evolução do Ser Humano e das Organizações". 
e "Empreendedorismo Social e Inovação Social no Contexto Brasileiro". Também está envolvido em projetos internacionais de 
pesquisa em empresas sociais, como membro das equipes canadense e brasileira do ICSEM-EMES (International Comparative 
Social Enterprise Models), membro da RILESS (Red de investigadores latinoamericanos de economía social y solidaria), membro 
da Associação para Pesquisa de Economia Social e Sem Fins Lucrativos (ANSER) e membro da antiga Cátedra de Pesquisa do 
Canadá em Economia Social.
Paulo também é membro voluntário do conselho e mentor para o desenvolvimento organizacional de organizações sem �ns 
lucrativos e empreendimentos sociais no Brasil. Ele é o orgulhoso pai de Julie e Fred!!



Vitor Seravalli

Especialista no desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade em organizações empresariais. Coach e formador de 
líderes. Foi diretor industrial da BASF, presidente do Comitê Brasileiro do Pacto Global (Global Compact - ONU), diretor                     
presidente da Fundação Espaço Eco e diretor de Responsabilidade Social do CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo. Atualmente, é membro do Conselho de Administração da Fundação ABRINQ e sócio-diretor da Seravalli Consulting. 
Escritor, autor do livro: “Liderança e Sustentabilidade, vivências e re�exões”.Professor e palestrante em temas relacionados à 
sustentabilidade, ética e desenvolvimento de lideranças.Engenheiro Químico pela UNICAMP, com MBA em Marketing pela 
ESPM.

Vanessa Weber Leite

Especialista em Responsabilidade Social e Institucional, Sustentabilidade e ESG. Mestra em Governança e Sustentabilidade 
pelo ISAE/FGV, MBA em Gestão e Empreendedorismo Social pela FIA/USP, graduada em Serviço Social pela Faculdade Paulista 
de Serviço Social.
Estratégia e gestão da responsabilidade social organizacional, engajamento de stakeholders e investimento social privado | 
ESG.
Multiplicadora Sistema B. Certi�cada modelo de reporte indicadores GRI.
Mais de 20 anos de experiência. Atuação nacional com ampla rede de parceiros institucionais e especialistas.



Alexandre Amorim

Empreendedor social entusiasta do alinhamento entre impacto social/ambiental de verdade com modelos de negócios 
sustentáveis e crescentes! Cofundador da Ago Social e da ASID Brasil, tive oportunidade de ser eleito entre as 100 lideranças 
globais no tema (MB 100 - 2021), FORBES UNDER 30 (2018) e Empreendedor Social Folha (2013). Atua como professor e                      
coordenador em instituições de Ensino.
Com MBA Executivo em Administração - Fundação Dom Cabral. Harvard Business School Executive Program – Gestão de              
Organizações sem Fina Lucrativos. Stanford University Graduate School of Business – Executive Program Social                                     
Entrepreneurship.  Graduado em Administração, UFPR.
              

Ellen Ravaglio

Apaixonada pelo Desenvolvimento Humano & Organizacional. Mais de 20 anos desenvolvendo e coordenando projetos   
estratégicos de Gestão de Pessoas dentro de grandes empresas. Hoje atuando fortemente em programas de Gestão do Stress 
& Saúde Mental e em criação de experiências de aprendizagem para Líderes & Times. Sócia cofundadora da VIKAAS Liderança 
& Gestão www.vikaas.com.br. Coach e Mentora de Líderes. Psicóloga. Escritora. Professora de MBA. Facilitadora Explorer da 
Points of You. Especialista em Neuroliderança



Barbara Beuter

Jornalista especialista em Comunicação Institucional com expertise na gestão da Comunicação para a Sustentabilidade. 
Cerca de 7 anos de experiência no planejamento e elaboração de relatórios de sustentabilidade, acompanhamento de                 
indicadores e criação de estratégias de Responsabilidade Social Corporativa, tendo atuado com empresas do ramo da                
construção civil e na área de educação. Com habilidade na produção de conteúdo bilíngue (Português/Inglês) para diferentes 
públicos e plataformas. Docente nas soluções ISAE.
Formação Acadêmica: Mestre em Governança e Sustentabilidade pelo ISAE Escola de Negócios, pesquisando sobre a                     
promoção da cultura organizacional para a sustentabilidade.

Rosilene Rosado

Especialista em Sustentabilidade e Meio Ambiente pela FVG, em Gestão Estratégica de Mercado pela Universidade São Judas 
Tadeu, Governança Direcionada as Práticas de ESG e em Gestão Estratégica e Agronegócio, pela Faculdade  Metropolitana.          
Já atuou como executiva C-Level em inteligência competitiva na indústria e há mais de 10 anos é consultora ESG, certi�cada 
GRI Normas Revisadas 2021 pela Global Reporting Initiative (Holanda), em Gestão de Negócios Sustentáveis pelo Corporate 
Finance Institute (Califórnia). É consultora Sênior de Cooperativas de referência nos ramos agro, crédito e saúde liderando 
projetos de mapeamento de Impactos, análise de Materialidade, identi�cação de Riscos e Oportunidades ESG, elaboração de 
Planos de Gestão Estratégica, Indicadores de Sustentabilidade e elaboração de Relatórios de Sustentabilidade de                       
Cooperativas em conformidade com a GRI.


