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Integração dos ODS na 
Estratégia Empresarial



“Uma vez que não pode haver 
geração de riqueza sem a 

erradicação da pobreza, 
devemos promover o Pacto 
Global da ONU, destacando

os benefícios da 
responsabilidade

corporativa.”

António Guterres

Secretário-geral das Nações
Unidas

Papel das empresas para o desenvolvimento 
sustentável



MIL

13
SIGNATÁRIOS

SÃO EMPRESAS

Maior iniciativa
de cidadania
corporativa
do mundo

10
MIL



O Pacto Global 
nasceu com o 
compromisso de 
engajar o setor 
privado com 10 
princípios



São integrados

e indivisíveis,
e mesclam, de forma equilibrada, 

as três dimensões do desenvolvimento

sustentável: a econômica, a social e a 

ambiental.

São ferramentas 

de planejamento
a médio e longo prazo.

O Pacto Global é a 

ponte entre setor 

privado e ONU 

para os 17 ODS



•Guia de implementação dos 
ODS pelas empresas

•Lançado pelo UNGC, GRI e 
WBCSD

•Cinco etapas

as 5 etapas

Acesse em português 

em www.pactoglobal.org.br 

Sdg compass



Integração 
dos ODS na 
Estratégia 
Empresarial

- Iniciativa Rede Brasil do Pacto Global e Capítulo 

Brasileiro do PRME, em parceria com Insper, Lead e 

Report. 

- Diagnóstico de como 142 empresas da RBPG estão 

integrando os ODS em seu modelo de negócio (26%);

- Principal referência metodológica o Guia SDG Compass

- Continuidade às reflexões provocadas pelo estudo 

lançado em 2017 “Integração dos ODS na Estratégia 

Empresarial – Contribuições do Comitê Brasileiro do Pacto 

Global para a Agenda 2030” (21 empresas);



Amostra



Resultados – estratégia 



Resultados - Motivação



Resultados - Priorização



Resultados 

Priorização 

e reporte



Direitos Humanos no centro 
da Agenda 2030

- Porque não há um ODS de “Direitos Humanos”

- Assembleia Geral da ONU declarou que “the whole of the
2030 Agenda seeks to realize the human rights of all and to
achieve gender equality and the empowerment of all
women and girls.” 

- Pesquisa do Danish Institute for Human Rights reforça 
que 90% das 169 metas são ligadas a Direitos Humanos e 
normas trabalhistas internacionais

- O Pacto Global da ONU convoca as empresas a 
adotarem “principles-based approach” para os ODS, 
colocando os Diretos Humanos no centro de suas 
estratégias empresariais. 

- SDG Compass estabelece a mensuração de impacto 
como uma ação essencial dentro do passo 2 “priorização”. 



5. Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e

inclusivas em todos os níveis;

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas 
esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno 

e produtivo, e trabalho decente para todos;

8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão 
moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho 
infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho 
infantil em todas as suas formas
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