
1.  
ENTENDA  

OS ODS

SEJA UMA EMPRESA LÍDER EM ODS!
Para as empresas que trabalham em direção aos ODS, o Pacto Global  

é uma plataforma de visibilidade e reconhecimento:

>> Concorra ao Prêmio ODS, a principal iniciativa das Nações Unidas no Brasil para  
reconhecer boas práticas empresariais em sustentabilidade.

>> Participe de eventos de alto nível do sistema ONU e tenha um lugar na mesa onde o futuro está sendo construído.

>> Compartilhe seu case para que esteja no banco de boas práticas do Pacto Global.

COMO TRABALHAR COM 
OS ODS EM SUA EMPRESA

E  c o m o  o  P a c t o  G l o b a l  a p o i a  n e s s a  j o r n a d a

JOVENS 
INOVADORES 
EM ODS

VEJA EM
5 PASSOS

Os ODS integram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. As empresas contribuem para seu alcance por 

meio de suas atividades principais, por isso devem:

4.  
TORNE OS ODS 
PARTE DO DIA  
A DIA DE SUA  

EMPRESA

5.  
COMUNIQUE 

SEU  
PROGRESSO

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS são um plano de ação  
para alcançarmos um mundo mais justo e sustentável em 2030. As empresas   

são parceiras no alcance destes objetivos e, ao integrá-los em sua estratégia  
de negócio, tornam-se mais competitivas e preparadas para o futuro.  

Como fazer isso?

Para que saiam do papel, os ODS e as metas priorizadas devem fazer 
parte do cotidiano dos colaboradores da empresa. 

É essencial demonstrar, de forma 
transparente, como a empresa avançou em 

relação aos objetivos e metas estabelecidos. 
O último passo do SDG Compass mostra  
como elaborar um reporte efetivo, focado  

em questões materiais para a empresa  
(impacto do seu negócio).     

Como comunicar alinhado  
à Agenda 2030?

Transparência
Empresas signatárias 

e participantes do 
Pacto Global devem 

submeter anualmente 
uma Comunicação 

de Progresso (COP) 
no sistema, que fica 

disponível para tod@s.

Após definir os ODS prioritários para sua organização, você 
deve estabelecer as metas e os indicadores para cada um.

Como integrar os ODS no negócio?

3.  
ESTABELEÇA  

METAS E  
INDICADORES

QUER  
SABER MAIS?

Entre no Ação para os ODS  
ou entre em contato com  

anacarolina.paci@pactoglobal.org.br

2.  
DEFINA  

PRIORIDADES

Como faço a priorização?
O passo 2 do SDG Compass detalha essa etapa, 
começando pelo mapeamento da cadeia  de valor 
para identificar áreas de impacto.

No documento Empresas e Direitos Humanos:
Parâmetros da ONU para Proteger, Respeitar e 
Reparar, você aprofunda como fazer uma avaliação 
por princípios.

>>

>>

O SDG Compass é um guia que mostra de forma detalhada 
como você pode integrar os ODS em sua empresa.  
Além disso, o Pacto Global oferece:

Por onde começo?

O passo 4 do Compass explora 
como ancorar as metas na 
estratégia do negócio e como elas 
podem ser incorporadas no dia a 
dia dos funcionários (por exemplo, 
o alcance das metas pode estar 
atrelado à remuneração variável).

>> Outro ponto é a questão do 
estabelecimento de parcerias,  
que devemestar focadas nos  
ODS e metas priorizados.
 
Essas parcerias incluem  
a cadeia de valor, entidades setoriais  
e organizações especializadas,  
como o Pacto Global da ONU.

>>

A publicação
Integrando os ODS nos 
Relatórios Corporativos:  um 
guia prático mostra como 
construir um relatório em 
alinhamento com os ODS. 

>> Já o documento Em 
foco: as necessidades 
dos investidores mostra 
que tipo de informação 
os  investidores esperam 
encontrar no relatório.

>>

O Blueprint for Business 
Leadership on the SDGs 
mostra as qualidades dos 
líderes empresariais que 
avançam a Agenda 2030.

>>

No Business Reporting on 
The SDGs: Uma Análise 
dos Objetivos e Metas e 
no site do SDG Compass 
(em inglês), você encontra 
exemplos de indicadores. 

O passo 3 do SDG 
Compass fala sobre 
a escolha das metas 
e dos KPIs e sobre 
o nível de ambição 
(seja ambicios@!).

Use como base as 
metas da Agenda 
2030. Veja que o 
IPEA já fez essa 
adequação para a 
realidade nacional. 

As metas devem estar 
alinhadas com a estratégia 
de sua empresas e, se 
possível, com metas e 
indicadores do seu  
setor de atuação.

>>>>>>>>

Treinamentos abertos e in-company baseados na ferramenta
 
Curso online sobre Como compreender e tomar medidas em 
relação aos objetivos globais (exclusivo para participantes) 
 
Um grupo de trabalho focado no tema

>>
>>

>>
Saiba mais: https://www.pactoglobal.org.br/ods

AVALIAR SEU IMPACTO

ESTABELECER METAS AMBICIOSAS

COMUNICAR SEUS RESULTADOS  
DE FORMA TRANSPARENTE

17 OBJETIVOS E 169 METAS  
SUA EMPRESA DEVE ESCOLHER OS QUE  
MAIS FAZEM SENTIDO PARA O NEGÓCIO.  
 

Essa priorização deve ser feita por  
princípios, avaliando:   

PARA DEPOIS 
CONSIDERAR O  
IMPACTO 
POSITIVO.

PRIMEIRO O  
IMPACTO 

NEGATIVO.

AÇÃO PARA A ÁGUA
AÇÃO CONTRA A CORRUPÇÃO
AÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS
AÇÃO PARA O CLIMA
AÇÃO PARA COMUNICAR E ENGAJAR

Já escolheu os ODS prioritários 
para seu negócio?  
Participe de uma das plataformas 
de ação do Pacto Global:
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