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A Arquitetura para o Engajamento Empresarial Pós-2015 é o culminar de
mais de uma década de experiência do Pacto Global das Nações Unidas,
engajando empresas do mundo inteiro na ideia da sustentabilidade corporativa. Inspira-se nos conhecimentos adquiridos por meio de uma série de
consultas feitas ao redor do mundo sobre a agenda de desenvolvimento pós2015 e foi elaborada em parceria com as empresas LEAD do Pacto Global.
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UM CONVITE ABERTO

A Arquitetura para o Engajamento Empresarial Pós-2015 foi concebido como um convite às
organizações, iniciativas e networks que trabalham, em nível mundial, engajando empresas no
desenvolvimento sustentável para juntar forças ao Pacto Global da ONU, ao Conselho Empresarial
Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), à Global Reporting Initiative e outras
organizações afins para promover e apoiar os compromissos e as ações corporativas que
impulsionem as metas da ONU. Essa colaboração baseia-se no entendimento comum de que: i)
estratégias de sustentabilidade empresarial devem estar enraizadas no respeito aos princípios
universais como aqueles promovidos pelo Pacto Global das Nações Unidas nas áreas de
direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção; ii) que as empresas devem
adotar processos transparentes de comunicação com suas partes interessadas (stakeholders),
aplicando como norma aqueles padrões desenvolvidos pela Global Reporting Initiative, e iii)
que as iniciativas de sustentabilidade empresarial, plataformas e redes locais, ainda que focadas
em negócios, devem também envolver, integralmente, os principais grupos de stakeholders.

ARQUITETURA PARA O ENGAJAMENTO
A Arquitetura para o Engajamento Empresarial pós-2015 ilustra os
elementos fundamentais dessa construção, necessários para melhorar a
sustentabilidade corporativa e contribuir eficazmente para o desenvolvimento
sustentável, criando valor tanto para as empresas quanto para a sociedade.
Cada um desses elementos deve ser reforçado e conectado por meio de um
esforço abrangente e coletivo para que auxilie a sustentabilidade corporativa
a revolucionar e a redimensionar as empresas, convertendo-as em uma
verdadeira força transformadora na era pós-2015.
Empresas individuais, organizações
de sustentabilidade corporativa,
governos, investidores, escolas de negócios, sociedade civil, trabalhista e
consumidores têm um papel a desempenhar na ampliação da ação empresarial
e devem ser capazes de identificar as áreas em que eles precisam atuar mais.
ESTÍMULOS E INCENTIVOS
A "causa empresarial" em prol da ação corporativa nas questões de sustentabilidade foi significativamente reforçada ao longo da última década,
impulsionada por eventos importantes em várias áreas. Estes incluem
o fortalecimento dos estímulos sociais, refletindo mudanças nas normas
e nas expectativas de responsabilidade empresarial transmitidas, por
exemplo, através de centros comunitários, governos e iniciativas de
educação empresarial. Da mesma forma, os estímulos de mercado
foram reforçados, na medida em que a sustentabilidade afetou cada
vez mais a capacidade da empresa de atrair e reter clientes, investidores, funcionários e parceiros de negócios. Uma nova agenda global
de desenvolvimento oferece oportunidades para melhorar ainda mais
a interação daqueles estímulos que estão a promover líderes empresariais progressistas, genuinamente motivados para formular e
implementar estratégias de sustentabilidade corporativa da nova era.
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SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA
Fundamental para a Arquitetura é ter uma nova filosofia e orientação de sustentabilidade
empresarial enraizada em três dimensões - i) respeitar os princípios universais; ii) tomar
medidas para apoiar as metas mais amplas da ONU, e iii) estabelecer parcerias e ação
coletiva em nível global e níveis locais. Maximizar o desempenho empresarial nesses três
domínios exigirá um nível de liderança e de governança corporativa ainda não atingido.
Essa nova orientação global também inclui uma definição ampliada de sustentabilidade
corporativa, que deve significar para as empresas um compromisso de proporcionar, a
longo prazo, valores em termos econômicos, sociais, ambientais e éticos.
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METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E METAS EMPRESARIAIS DE LONGO PRAZO
As empresas contribuem para o avanço dos objetivos de desenvolvimento sustentável
através da implementação de estratégias de sustentabilidade empresarial, que por sua
vez promovem um crescimento econômico inclusivo, equidade social e progresso, e proteção ambiental. Essas mesmas estratégias e práticas cada vez mais contribuem para
o crescimento da receita, da produtividade, de recursos e a mitigação dos riscos operacionais, legais e de reputação. Consequentemente, empresas que integram a sustentabilidade
em suas estratégias e operações estão cada vez mais posicionando-se com uma força
duradoura. Melhorar esse entendimento da sobreposição entre interesses públicos e
privados é fundamental para motivar mais empresas ao engajamento e à ação.
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TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE
Com mais de uma década de experiência de engajar empresas em
torno das prioridades da ONU, é claro que a Arquitetura deve incorporar um conjunto de medidas robustas de responsabilidade, a
fim de estabelecer compromissos empresariais transparentes e garantir que o progresso em direção a eles seja real. A disponibilidade
de repositórios públicos para os compromissos, critérios aceitáveis,
sistemas de certificação e mecanismos de comunicação apropriados
serão importantes para o acompanhamento do progresso de forma
transparente e precisa.

ANÁLISE DO PROGRESSO
Para manter a Arquitetura dinâmica e relevante, será importante analisar,
periodicamente, as realizações feitas pela comunidade empresarial, identificar
as lacunas e redefinir prioridades e estratégias no que diz respeito a todos os
elementos fundamentais dessa construção.
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PLATAFORMAS DE AÇÃO E PARCERIA
Um componente especialmente promissor da Arquitetura é o “Plataformas de Ação e Parceria”, que
pode ajudar a otimizar e a ampliar os esforços de sustentabilidade corporativa, bem como contribuir
para a participação empresarial no auxílio aos esforços dos diversos stakeholders para o alcance das
metas da ONU. Esses elementos de apoio incluem vários fóruns e plataformas que permitem às empresas e a outros stakeholders trabalhar juntos – de acordo com a sua geografia, setor e/ou questões.
Tais iniciativas são fundamentais para facilitar esses tipos de parceria e de ação coletiva, sem os quais
os desafios sistêmicos não poderiam ser superados. Redes e iniciativas de sustentabilidade em nível
nacional estão crescendo rapidamente (o Pacto Global da ONU conta agora com 100 dessas redes
locais e existem 65 redes regionais WBCSD), oferecendo inegáveis oportunidades de engajamento e
facilitando a ação coletiva em nível local onde ocorrem muitos desafios de sustentabilidade.

ATINGINDO O PLENO POTENCIAL DAS EMPRESAS
O movimento de Sustentabilidade Empresarial está
crescendo em todas as regiões do mundo. Todos os anos,
mais e mais empresas colocam as práticas empresariais
responsáveis e as metas de sustentabilidade no centro da
sua estratégia de negócios. As empresas estão, cada vez
mais, ajudando a enfrentar os problemas mais prementes
no mundo através de seus próprios negócios e, ao mesmo
tempo, percebendo os benefícios e as oportunidades ao
fazê-lo. Há um crescente reconhecimento de que em
um mundo globalizado a prosperidade geral só pode ser
construída sobre as fundações da colaboração entre os
setores público e privado. Refletindo essa realidade, o
Pacto Global da ONU tem, atualmente, cerca de 8.000
empresas signatárias, das quais cada uma assumiu um
compromisso público de respeitar dez princípios universais
nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente
e anticorrupção, e de apoiar objetivos mais amplos das
Nações Unidas – como as Metas de Desenvolvimento do
Milênio (Millennium Development Goals–MDGs).
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UMA OPORTUNIDADE HISTÓRICA

Com as Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDGs)
definidas para expirar em 2015, um novo quadro específico global de desenvolvimento sustentável está sendo
construído e irá definir novas prioridades e abordagens
para a próxima era. Os Estados-Membros da ONU estão
atualmente trabalhando em um novo conjunto de metas a serem adotadas em 2015. Simultaneamente, o
Secretário-Geral da ONU está liderando esforços para
moldar e fazer avançar a agenda de desenvolvimento
de parcerias, que trará um conjunto maior de atores
proveniente de empresas, da comunidade de investidores, filantropia, sociedade civil e acadêmicos, trabalhando
em prol das metas da ONU.
Essa agenda de desenvolvimento pós-2015 apresenta
uma oportunidade histórica para a comunidade internacional mobilizar as empresas para que elas avancem, de forma mais eficaz, as prioridades globais.
Apresenta, ainda, uma oportunidade de ouro para a
comunidade empresarial internacional elevar as suas
missões e estratégias, a fim de se alinhar com a visão
pós-2015, produzindo resultados que beneficiam a sociedade e a economia mundial – além de estimular o
sucesso das empresas. Na verdade, são essas necessidades econômicas, ambientais e sociais ainda não
atendidadas que estão impulsionando essa nova agenda - criando novas oportunidades de mercado para as
empresas satisfazerem essas mesmas necessidades
com produtos sustentáveis e modelos de negócios
inovadores.
Em uma série de consultas, pesquisas e discussões focadas com abrangência global, realizadas durante os últimos doze meses pelo Pacto Global da ONU, as empresas
participantes identificaram um conjunto de prioridades
globais para a era pós-2015 - que abrange as áreas
econômica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável. Essas prioridades sugeridas são todas em áreas
nas quais há um enorme potencial para o avanço do setor
privado. No entanto, requer que, de maneira global, a escala e a intensidade de envolvimento da sustentabilidade
empresarial seja significativamente melhorada, exigindo
um novo paradigma de liderança que coloca colaboração
e coinvestimento em sua parte central.

UM NOVO NÍVEL DE COLABORAÇÃO

Todas as peças estão posicionadas para tal ação coordenada em um nível nunca visto antes. Ao longo da última
década, todos os principais grupos de atores - incluindo
empresas, investidores, governos, entidades das Nações
Unidas, sociedade civil e trabalhadores - vêm desenvolvendo capacitação, estratégias e orientações em relação
ao desenvolvimento sustentável no mais amplo sentido do
termo. No que diz respeito às empresas, um acontecimento
muito importante foi a criação de uma variedade imensa
de iniciativas e de plataformas globais de sustentabilidade, bem como de iniciativas e de capacidades locais,
o que significa que agora existem, verdadeiramente, as
oportunidades e os recursos para auxiliar e para intensificar os esforços.
A fim de se alcançar plenamente os benefícios e os resultados - e contribuir para o desenvolvimento sustentável
de maneira mais significativa - as empresas terão de ir
além das abordagens do pioneirismo e adotar parcerias
e iniciativas de ação coletiva que unem os membros da
classe empresarial, muitas vezes pela primeira vez, bem
como outros stakeholders. Tal colaboração requer
engajamento e coinvestimento da parte de um grupo
mais amplo de parceiros empresariais e dos principais
stakeholders para fortalecer ainda mais as várias iniciativas e plataformas globais e locais que foram criadas.
Através de parcerias e da contribuição, e subsequente
partilha de recursos, essas oportunidades podem ser
plenamente realizadas em benefício de todos. Em outras
palavras, liderança corporativa na nova era vai significar
trabalhar com os outros em uma escala inteiramente nova.
Assim, esta publicação apresenta uma Arquitetura para
o Engajamento das Empresas Pós-2015, priorizando
como motivar e apoiar empresas no mundo inteiro para
que elas possam atingir todo o seu potencial e promover
o desenvolvimento sustentável por meio da ação, da colaboração e do coinvestimento.
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AVANÇANDO METAS PARA EMPRESAS E SOCIEDADE
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À medida que as empresas, os mercados e as economias
se globalizam e se interdependem, tornam-se cada vez
mais conscientes da sobreposição crescente entre interesses
públicos e privados. Percebem que a sua capacidade de prosperar e de crescer depende da existência de uma sociedade
próspera e sustentável, e que privações sociais e destruição
ecológica podem causar impactos negativos relevantes na cadeia de suprimentos, no fluxo de capital e na produtividade
de seus funcionários.
Em outras palavras, existe uma maior compreensão sobre a convergência entre as prioridades da Organização
das Nações Unidas e aquelas da comunidade empresarial
internacional, o que envolve uma gama cada vez maior

de questionamentos e de desafios globais. O auxílio no
gerenciamento dos riscos compartilhados, por meio de
estratégias de responsabilidade e de ações coletivas,
trará, consequentemente, resultados positivos para a
sociedade e as empresas.
MOTIVADO POR RESULTADOS POSITIVOS PARA AS
EMPRESAS E A SOCIEDADE

Ao mesmo tempo, é cada vez mais claro para muitas empresas que ajudar a atender às necessidades não satisfeitas nas
esferas econômica, social e ambiental do desenvolvimento
sustentável é a "coisa certa a fazer" e a melhor maneira de
se aventurar em novos mercados e criar novas oportunidades de negócios. Hoje, já existem soluções empresariais
para atender a questões como as alterações climáticas,
energia e acesso à água, saneamento, agricultura, educação e saúde de uma forma rentável; e as empresas líderes
estão desenvolvendo novos modelos empresariais com
potencial para retirar milhões de pessoas da pobreza enquanto criam novos mercados.
Compreender a oportunidade de avançar as metas de desenvolvimento sustentável tem em seu cerne uma forte
motivação para as empresas integrarem a sustentabilidade em suas estratégias e operações. Porém, cada vez
mais, essas mesmas estratégias são motivadas por uma
convicção de que elas são a chave para a realização, a
longo prazo, dos objetivos empresariais de cada corporação, contribuindo, assim, para o crescimento da receita,
da produtividade, dos recursos e da gestão de riscos.

Para melhor entender, aferir e comunicar a maneira pela qual as estratégias de sustentabilidade corporativa
avançam os objetivos empresariais a longo prazo, contribuindo para o crescimento, produtividade e gestão de
riscos, consulte o documento "Value Driver Model", um documento orientador desenvolvido pela LEAD do
Pacto Global em colaboração com os Princípios para Investimentos Responsáveis (PRI) e que não somente inclui uma observação detalhada sobre o "Value Driver Model", mas também exemplos de empresas que fizeram
progressos significativos em seus esforços para quantificar o valor financeiro de sustentabilidade empresarial.
http://www.unglobalcompact.org/Issues/financial_markets/esg_investor_briefings.html
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Fonte: Global Compact LEAD consultations

PRIORIDADES DAS ÁREAS DE INTERESSE PÓS-2015
Em uma série de consultas com abrangência global, milhares de participantes do Pacto Global da ONU
ofereceram seus pontos de vista sobre as prioridades globais de desenvolvimento que consideraram
fundamentais para qualquer futura agenda de desenvolvimento. A ilustração acima reflete uma série
de discussões altamente focalizadas dentro da LEAD do Pacto Global, que identificou recomendações
sobre priorização das áreas de interesse e estruturou os temas em quatro categorias abrangentes:
Crescimento Inclusivo, Necessidades e Capacidades Humanas, a Tríade de Recursos (Resource Triad)
e Capacitação do Meio Ambiente. 1
Outro exemplo do envolvimento ativo das empresas para atingir as prioridades globais é o Action2020
do WBCSD. 2 Utilizando-se de base científica, o Action2020 fornece uma estrutura que oferece soluções
empresariais em escala e descreve nove áreas prioritárias de capital natural e social: as alterações
climáticas, os elementos nutrientes, ecossistemas, substâncias nocivas, água, necessidades e direitos
básicos, habilidades e emprego, estilos de vida sustentáveis, e o que em inglês é chamado de 4Fs food, feed, fiber and biofuels - (alimentos, rações, fibras e biocombustíveis). A sobreposição entre
Action2020 e as prioridades das áreas de interesse pós-2015 enfatiza o potencial das empresas de
provocar uma mudança significativa. 2
1 Esse

conjunto de áreas de interesse foi incluído como parte da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 do Pacto Global da ONU, submetida ao
Secretário-Geral das Nações Unidas em junho de 2013.
2 http://www.wbcsd.org/action2020.aspx
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mento parece ideal para juntar esforços globais no combate à pobreza e promover o desenvolvimento sustentável
- pode ser alavancada. Pode, por exemplo, fornecer uma
oportunidade apropriada para que os governos desenvolvam políticas que criem incentivos positivos para as empresas se tornarem mais sustentáveis. Além disso, pode
proporcionar uma oportunidade única de educar e capacitar ainda mais os consumidores em todo o mundo, a fim de
promover o desenvolvimento sustentável.
O resumo abaixo demonstra oito principais estímulos de
cunho social e mercadológico, e mostra, sobretudo, como
eles estão evoluindo, ou podem evoluir:

Nos últimos anos, uma série de fatores tem ajudado a
motivar mais e mais os líderes corporativos para tomar
medidas que avancem o desenvolvimento sustentável,
fortalecendo continuamente o "business case" da sustentabilidade corporativa.
Os estímulos - dinâmicos e mudando constantemente podem compreender duas grandes categorias: estímulos
de cunho social e estímulos de cunho mercadológico. Os
estímulos de cunho social, como, por exemplo, aquelas
políticas estabelecidas pelos governos e as expectativas
criadas pela sociedade civil, continuam a fornecer uma
forte motivação às empresas para reduzirem os impactos
negativos que elas podem ter sobre a sociedade e sobre
o meio ambiente, adotando, assim, práticas empresariais
mais responsáveis.
Progressivamente, um dos mais importantes estímulos
da sustentabilidade corporativa é encontrado dentro dos
seus mercados. Os requisitos e preferências relacionados
à sustentabilidade expressados pelos parceiros comerciais e investidores, bem como o aumento do empenho
dos funcionários e o engajamento dos consumidores se
relacionam e afetam diretamente o núcleo das empresas
e suas estratégias. Esses estímulos estão destinados a
ganhar maior força na próxima era.
Entendendo esses estímulos - e na construção da Arquitetura - surge a oportunidade para diferentes grupos de
stakeholders melhorarem e fortalecerem os seus esforços
de maneira a aumentar ainda mais os incentivos para as
empresas tornarem-se mais responsáveis e sustentáveis.
Assim, a agenda de desenvolvimento pós-2015 - e o mo-
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EXPECTATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL

Esse estímulo está crescendo e evoluindo, por vezes,
de maneira inesperada. Primeiro, os grupos, e mesmo
indivíduos que representam a sociedade civil e as comunidades, estão muito mais interligados e organizados
através da tecnologia. Em segundo lugar, expectativas
crescentes ocorrem não apenas por parte das grandes
organizações não-governamentais (ONGs), mas cada
vez mais a partir de organizações de base e de determinadas comunidades. Em terceiro lugar, há um crescente
interesse em desenvolver parcerias e se engajar com
a comunidade empresarial - ou seja, uma mudança na
busca de soluções. Esse último elemento reflete, por sua
vez, uma expectativa de que as empresas irão, proativamente, procurar e cuidar dos interesses dos stakeholders,
reconhecendo que os benefícios fluem tanto para a sociedade quanto para as empresas quando as preocupações
são antecipadas e mitigadas por meio do diálogo e da
colaboração.
ESCASSEZ DE RECURSOS NATURAIS

A crescente pressão por parte da humanidade sobre o
meio ambiente e seus recursos tem-se feito abundantemente clara nos últimos anos e inclui os efeitos da
mudança de clima, o estresse hídrico e a deterioração
em geral dos ecossistemas e da biodiversidade. Ao mesmo tempo, as empresas começaram a compreender o
quanto elas dependem de tais recursos, seja de forma
direta ou através de suas cadeias de suprimentos - isso
está resultando em novos esforços de valorização do
capital natural e também um melhor entendimento das
conexões entre os recursos ambientais.

POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

PREFERÊNCIAS E EXPECTATIVAS DOS CLIENTES

Uma das tendências mais significativas em relação à sustentabilidade corporativa é o aumento da participação do
setor público, tanto em termos de regulamentação quanto
de políticas favoráveis a exigir ou a encorajar melhores
práticas empresariais. Essas ações incluem leis nacionais,
que exijam a divulgação das atividades de sustentabilidade
e a incorporação de instrumentos internacionais sobre a
conduta empresarial; aquisição de novos equipamentos
e políticas de investimento; embarcar em novas formas
de parcerias público-privadas; e incentivar e reconhecer
práticas empresariais inteligentes. Os governos estão,
cada vez mais, considerando ou adotando licitações de
preços e outras políticas – especialmente em relação ao
capital natural - criando incentivos para um comportamento empresarial mais responsável.

No mercado global, mais e mais os consumidores estão
expressando suas preocupações sobre as políticas e as
práticas das empresas cujos produtos e serviços eles consomem. "A ética na proteção ao consumidor" é, sem dúvida,
uma força crescente e certamente vai apresentar desafios
– bem como oportunidades de negócios - para empresas
de vários setores. A maneira que as empresas vão criar
e desenvolver seus produtos e serviços, e como elas vão
transmitir essa informação aos consumidores certamente
serão perguntas críticas nesta era vindoura. Os consumidores também vão, sem dúvida, esperar que as empresas
demonstrem que elas estão indo além das suas políticas
usuais de “não causar danos” - ou seja, contribuam para
atingir as metas globais.
EXIGÊNCIAS / MOTIVAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS

LÍDERES EMPRESARIAIS ESCLARECIDOS

Talvez não exista exemplo melhor de estímulo do que o
Pacto Global da ONU, que começou com o endosso de
cerca de 40 empresas e hoje tem compromissados cerca
de 8.000 executivos. Cada vez mais esses líderes esclarecidos estão estimulando essa “corrida ao topo” em
termos de incentivar os indecisos para agir e, ao mesmo
tempo, provocando o espírito competitivo até mesmo
daqueles participantes corporativos mais avançados.
Ao mesmo tempo, o aumento do número de escolas de
negócios, através do programa Princípios para a Educação em Gestão Responsável (PRME) está desencadeando
uma nova geração de gestores, mergulhada nas questões
globais e nas preocupações com os stakeholders.
REQUISITOS DOS PARCEIROS EMPRESARIAIS

Com a popularidade da sustentabilidade corporativa,
mais e mais empresas estão examinando suas cadeias
de suprimentos e parceiros de negócios para garantir que
os compromissos com os princípios de sustentabilidade
sejam compartilhados dentro do seu próprio ecossistema
empresarial. Isso ajuda a alinhar as políticas e práticas,
a fim de mitigar o risco de mau desempenho - e possíveis
danos na arena social e ambiental – de parceiros de
negócios. Ao mesmo tempo, essa harmonização invariavelmente trará novas oportunidades de ação coletiva
- unindo organizações com interesses similares em
parcerias baseadas em soluções.

Os consumidores são, também, funcionários e vice-versa.
Intimamente ligada ao crescimento da ética na proteção ao
consumidor está a manifestação crescente dos funcionários
e trabalhadores que criam expectativas - e, em alguns casos,
exigências - sobre as políticas e práticas de seus empregadores. Essas motivações variam desde a busca dos funcionários, por melhorias imediatas nas condições de trabalho
e salários, até aqueles empregados que procuram, com muito
"orgulho de participação", trabalhar para uma empresa que
é líder em sustentabilidade. Tamanho estímulo da parte dos
funcionários também pode ser uma força para mudanças que
vão além do local de trabalho.
SOLICITAÇÕES DOS INVESTIDORES

Uma nova geração de "investidores responsáveis" já está
começando a alterar o cenário corporativo e promete
muito mais para os próximos anos e décadas. Iniciativas
tais como os Princípios para o Investimento Responsável
(PRI), apoiado pela ONU, e o Carbon Disclosure Project
(CDP) mobilizaram investidores institucionais representando muitas dezenas de trilhões de dólares em ativos.
Esses investidores, com visão de longo prazo, estão solicitando mais e mais informações sobre como as empresas
participantes estão gerenciando as questões do ambiente,
sociais e de governança.
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RESPONSABILIDADES E OPORTUNIDADES RENOVADAS

Sustentabilidade
Corporativa
RESPEITAR

APOIAR

LIDERANÇA

ENGAJAR

A Sustentabilidade corporativa refere-se ao compromisso de
uma empresa de valorizar, a longo prazo, as questões econômicas, sociais, ambientais e éticas. Esse foco em valores a longo
prazo traz consigo tanto responsabilidades quanto oportunidades.
ASSEGURAR O RESPEITO AOS PRINCÍPIOS UNIVERSAIS

Fundamentalmente, todas as empresas têm a responsabilidade de operar de acordo com os princípios universais, tais
como os do Pacto Global da ONU. Na prática, isso significa que
uma empresa é responsável por identificar, atenuar e prevenir

qualquer impacto negativo que ela provoque na sociedade e
no meio ambiente, incorporando esses princípios universais
apropriadamente nas suas estratégias corporativas, políticas
e de procedimentos, bem como estabelecendo uma cultura
de integridade e de aceitação. Em particular, os processos de
avaliação de riscos devem considerar todos os riscos para a sociedade e o meio ambiente decorrentes das atividades da empresa, ao invés de somente considerar os riscos para a própria
empresa; ainda que atenuando tais riscos muitas vezes pode-se
também mitigar os riscos de ordem legal, financeiros e de reputação para a empresa. A responsabilidade pela execução dos
princípios universais deve ser integrada em toda a organização,
que também deve empenhar esforços para garantir os mesmos
padrões elevados entre os fornecedores e outros parceiros de
negócios.
AGINDO EM APOIO ÀS QUESTÕES E METAS MAIS AMPLAS
DA ONU

Além da responsabilidade básica de respeitar os direitos humanos e outros princípios universais nas áreas de trabalho, meio
ambiente e combate à corrupção, as empresas estão cada vez
mais identificando oportunidades de utilizar suas competências
essenciais em apoio às metas globais de sustentabilidade, de
forma que também contribuam para a sua viabilidade e rentabilidade. Para compreender o potencial da sustentabilidade corporativa, devemos considerar os acontecimentos estimulantes que
estão ocorrendo nas empresas líderes - onde a sustentabilidade é

A CAUSA DO COMPROMETIMENTO PÚBLICO AOS PRINCÍPIOS E METAS

Anualmente, milhares de executivos participantes do Pacto Global da ONU confirmam e reconfirmam publicamente
seus compromissos com os princípios universais. Isso transmite uma mensagem contundente de integridade e
responsabilidade aos parceiros empresariais e a outros stakeholders. Internamente, esses compromissos ajudam
a moldar e a definir a estratégia de sustentabilidade de uma empresa, e podem fornecer uma espécie de âncora,
mesmo durante períodos de mudança na sua liderança.
Embora o estabelecimento de metas em áreas como produção e vendas seja um padrão na prática empresarial,
apenas uma minoria das empresas mais comprometidas e vanguardistas aplicam a mesma prática para as questões
de sustentabilidade, e número ainda menor torna público tais metas de sustentabilidade. Estabelecer metas e
prazos específicos para a empresa pode, no entanto, ser uma ferramenta eficaz para impulsionar suas atividades e
também facilitar a integração das prioridades de sustentabilidade nas avaliações de desempenho e nas estruturas
de remuneração que são baseadas nesse desempenho. Externamente, complementa uma abordagem baseada em
princípios, ilustrando para os stakeholders como a empresa está empenhada em apoiar o progresso de suas metas
específicas de desenvolvimento sustentável.

8

colocada no centro da sua estratégia, P&D e desenvolvimento empresarial. Alguns exemplos incluem empresas focadas
em desenvolver soluções para eficiência energética e também aquelas que tornam acessíveis aos mais necessitados
financeiramente produtos que podem melhorar sua qualidade
de vida. Com uma abordagem totalmente integrada à ideia de
fazer negócios e gerar lucro, a sustentabilidade empresarial é
parte significativa na solução da questão da pobreza, riscos de
mudanças climáticas catastróficas e outros desafios globais
que o mundo enfrenta atualmente.
UMA NOVA AGENDA DE LIDERANÇA

Para a sustentabilidade estar profundamente integrada nas
operações e estratégias de uma empresa, a sua priorização
deve ser impulsionada a partir do topo da organização. Sem a
firme convicção, por parte da gestão executiva da empresa, de
que a adoção de práticas corporativas sustentáveis não apenas é a coisa certa a fazer, do ponto de vista da conformidade
e da ética empresarial, mas também a melhor coisa a ser feita
do ponto de vista financeiro, a sustentabilidade corporativa
permanecerá isolada do centro das atividades empresariais e,
na melhor das hipóteses, será considerada apenas um custo
necessário para conduzir os negócios.
Enquanto que a importância do comprometimento dos executivos com a sustentabilidade é, na maioria das vezes, bem entendido, o foco no papel fundamental desempenhado pelos conselhos
administrativos é um fenômeno mais recente. Conselhos corporativos, ou entidades equivalentes de governança, devem
assumir a responsabilidade pela implementação e divulgação
de relatórios sobre sustentabilidade corporativa, da mesma
forma que o fazem para o desempenho financeiro e operacional
das empresas. É importante ressaltar que os conselhos estão
singularmente posicionados para integrar a sustentabilidade
no recrutamento e remuneração dos seus executivos, abrindo
o caminho para vincular os resultados de sustentabilidade à
compensação em todo o âmbito da liderança empresarial.
Engajar totalmente a alta liderança e seus diretores – e ativamente comunicar essa informação dentro da cultura corporativa - garantem a oportunidade de maximizar o desempenho e
enviam um sinal forte para os gerentes das empresas em todos
os territórios em que a sustentabilidade empresarial é uma
prioridade empresarial.

ENVOLVIMENTO LOCAL E GLOBAL

Além de suas ações individuais, as empresas podem também se
beneficiar, engajando-se em plataformas de questões relevantes, iniciativas setoriais e redes locais, como descrito na próxima sessão.
Compartilhar e aprender com os próprios colegas, dentro de um ambiente de confiança, pode ajudar a acelerar os esforços para gerenciar apropriadamente os riscos e as oportunidades da sustentabilidade.
Parcerias com outras empresas e stakeholders podem melhorar a
probabilidade, ou, ainda, reduzir os custos para atingir as metas de
sustentabilidade. A ação coletiva pode ajudar as empresas a superar
as barreiras sistêmicas e criar um ambiente propício que incentiva a
liderança em sustentabilidade corporativa. Mais fundamentalmente,
coinvestimentos em plataformas e iniciativas visam incrementar o
uso de padrões de sustentabilidade corporativa e podem ajudar a
construir sociedades mais prósperas e sustentáveis, onde as empresas podem crescer e ser bem-sucedidas.
Para uma descrição mais detalhada sobre a responsabilidade empresarial de
respeitar os princípios universais, consulte o site do Pacto Global das Nações
Unidas e verifique os “Dez Princípios” nas áreas de direitos humanos,
trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, que gozam de um consenso
universal e são derivados das Declarações e Convenções da ONU.
http://unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html
Mais inspiração na liderança em sustentabilidade corporativa, paralelamente
às quatro dimensões brevemente descritas aqui, pode ser encontrada no
documento “Blueprint – Plano de Ação Para Liderança em Sustentabilidade
Corporativa”. O “Blueprint” enraiza os conceitos de respeito e apoio às metas
do Pacto Global da ONU e explica, claramente, como integrar essas metas
nas estratégias das empresas por meio do comprometimento dos executivos,
liderança, compromisso e fiscalização por parte do conselho administrativo,
engajamento dos stakeholders e maior transparência e divulgação.
http://www.unglobalcompact.org/HowToParticipate/Business_
Participation/blueprint_for_corporate_sustainability_leadership.html
Veja também o documento Princípios Orientadores sobre Empresas
e Direitos Humanos: Implementando a agenda das Nações Unidas,
"Proteger, Respeitar e Reparar”, que ratifica o dever do governo de proteger
contra os abusos aos direitos humanos, destacando a responsabilidade das
empresas de respeitar os direitos humanos e a necessidade de garantir às
vítimas acesso a um recurso de reparação efetivo.
http://www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/Home
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AUMENTANDO O ENGAJAMENTO EMPRESARIAL

Plataformas de Ação e Parceria
Plataformas
Temáticas

Iniciativas e
Redes Locais

Iniciativas do
Setor Privado

Tecnologia e Centros de Parceria

O coinvestimento e a colaboração entre as empresas - mesmo associando-se com concorrentes, quando for necessário – serão fundamentais para incrementar a sustentabilidade corporativa. Uma proliferação
de redes e iniciativas surgiu na década passada com a finalidade de
estimular a ação e apoiar a colaboração entre as empresas. A probabilidade da sustentabilidade corporativa tornar-se um verdadeiro movimento transformador aumentou bastante devido à existência dessas
plataformas, que, juntas, representam a pedra angular da Arquitetura
para o Engajamento Empresarial. Exemplos de tais organizações incluem o Pacto Global da ONU, Global Reporting Initiative, o Conselho
Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD),
o Fórum Econômico Mundial e o Business for Social Responsibility
(BSR). Cada uma dessas iniciativas tiveram um impacto significativo
sobre o pensamento corporativo e as práticas de sustentabilidade. Organizações como essas, e muitas outras, facilitam a colaboração e
a ação coletiva entre as empresas e outros stakeholders, com base
em temas, setores e/ou área geográfica. As plataformas de parceria equipadas com a tecnologia adequada podem incrementar
tais esforços identificando mais eficazmente os contatos-alvo e as
melhores combinações entre empresas com os mesmos interesses
(matchmaking), bem como compartilhando informações.
PARCERIAS COM MÚLTIPLOS STAKEHOLDERS
LIDERADAS PELA ONU

O secretário-geral da ONU assumiu a liderança para engajar
empresas e investidores, juntamente a governos, organizações
filantrópicas e sociedade civil a fim de atingir as metas da ONU.
Em particular, as plataformas para o avanço nas áreas de saúde
de mulheres e crianças, energia sustentável, e segurança da
alimentação e nutrição - “Toda Mulher Toda Criança”, “Energia
Sustentável para Todos”, e o “Desafio Fome Zero” - cristalizaram
oportunidades, energizaram as empresas, incrementando o
engajamento e o investimento de todos os participantes.
PLATAFORMAS TEMÁTICAS

Nos últimos anos temos testemunhado o crescimento de plataformas

globais e iniciativas que se concentram em um específico desafio de
sustentabilidade. Exemplos de tais plataformas temáticas incluem
as Nações Unidas, Caring for Climate, Energia Sustentável para Todos, CEO Water Mandate, a iniciativa Princípios de Empoderamento
da Mulher, a iniciativa Eletricidade Global do Conselho Empresarial
Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), a iniciativa
Parceria contra a Corrupção do Fórum Econômico Mundial, a Water
Stewardship Programme do WWF, o The Solidaridad Network, o MDG
Health Alliance, a Iniciativa Financeira da UNEP, o Princípios para o
Investimento Responsável (PRI) apoiado pela ONU e os Princípios do
Equador. Essas plataformas permitem o estabelecimento de padrões
e normas, ajudam a definir melhores práticas e facilitam a aprendizagem e a melhor distribuição entre as empresas e organizações
participantes. Além disso, elas estimulam a inovação e proporcionam
o reconhecimento às empresas que estão liderando os esforços
para combater os problemas, diminuindo, assim, a possível desvantagem que, porventura, as empresas iniciantes ainda possam
ter em relação a certas práticas. As plataformas temáticas também facilitam o matchmaking, tanto entre empresas afins quanto
com os stakeholders. Finalmente, elas podem ajudar a organizar a
comunidade empresarial em torno de um tema, a fim de criar um
ambiente propício para fazer mudanças sistêmicas.
As plataformas temáticas representam um dos meios fundamentais
pelos quais as empresas podem colaborar com os stakeholders, enfrentar os desafios sistêmicos, e realmente ampliar seus esforços. Com o
lançamento da nova iniciativa global de engajamento empresarial nas
áreas da educação e da paz, em setembro de 2013, existem hoje várias
plataformas disponíveis para apoiar as empresas no alinhamento de
suas atividades com todos os prováveis temas pós -2015. A agenda de
desenvolvimento pós-2015 apresenta uma oportunidade para engajar
ainda mais as plataformas temáticas na apresentação de soluções globais - incentivar a criação de novas iniciativas – e ao mesmo tempo buscar formas para que as diferentes iniciativas coordenem o aprendizado
e as atividades para criar um impacto ainda maior.
INICIATIVAS DO SETOR EMPRESARIAL

Empresas de vários setores estão cada vez mais trabalhando em
conjunto para enfrentar questões específicas de sustentabilidade.
O surgimento de algumas dessas iniciativas setoriais, como por exemplo, Responsible Care (produtos químicos), Global Mining Initiative,
Electronic Industry Citizenship Initiative, Fair Labor Association (vestuário e têxteis), Extractive Industries Transparency Initiative, Global
Sustainable Tourism Council e a BSR Guiding Principles on Access to
Healthcare, demonstrou, por seu turno, potencial de elevar, por meio
de projetos e iniciativas, todos os setores.

Iniciativas do setor empresarial são partes críticas da Arquitetura
por várias razões. Para qualquer empresa, os exemplos mais práticos
de como melhorar a sustentabilidade empresarial são mais prováveis
de vir de empresas do mesmo setor. Em países de baixa renda, certos setores são, sistematicamente, importantes para o desenvolvimento e a sustentabilidade, como por exemplo, a agropecuária, a
indústria extrativa, os bancos e serviços financeiros. Nos casos em
que a permuta entre as metas financeiras de curto prazo e as ações
para apoiar o desenvolvimento sustentável resultam em altos custos
para as empresas iniciantes, a ação coletiva "pré-concorrencial" por
parte de todas as empresas de um setor pode ser a única opção para
que todos tenham as mesmas vantagens e oportunidades, além de
possibilitar a implementação de mudanças importantes.
Iniciativas setoriais podem desempenhar um papel importante para
ajudar a oferecer expressivas soluções de sustentabilidade. Por meio
de suas atividades diretas, bem como da sua vasta cadeia de suprimentos, grupos setoriais podem começar a conectar mais firmemente as
suas estratégias, normas e metas para expandir seus objetivos de desenvolvimento – garantindo que eles sejam parte integrante do esforço
internacional para alcançar o desenvolvimento sustentável mundial.
INICIATIVAS E REDES LOCAIS

A grande maioria das decisões e das ações empresariais acontecem em nível local, lidando com seus desafios e envolvendo os
stakeholders. As necessidades e prioridades do desenvolvimento
sustentável irão variar de acordo com o local. Assim, iniciativas e
redes nacionais e locais (como as Redes Locais do Pacto Global)
são um componente essencial da Arquitetura para o Engajamento
Empresarial.
Iniciativas e redes locais podem oferecer apoio e oportunidades
significativas às empresas, incluindo o melhor entendimento dos
desafios e oportunidades locais, que podem exigir uma adaptação
dos modelos da empresa ou adequar certos princípios universais
para o contexto local. Além disso, as redes locais podem facilitar
o diálogo com os stakeholders da comunidade e também entre os
governos e o empresariado, a respeito das prioridades do desenvolvimento sustentável em nível nacional e local, bem como o papel
da sustentabilidade corporativa em enfrentá-los. Tais redes também fornecem uma plataforma para estabelecer novas conexões
e parcerias, e incentivar o diálogo com outros stakeholders importantes, incluindo sociedade civil e governo.
Muitas iniciativas e redes locais já estão operando a todo vapor.
Algumas delas participam de associações empresariais nacionais

e locais, e são também associadas a organizações de sustentabilidade corporativa internacionais (por exemplo, Redes Locais do
Pacto Global). Nas áreas onde existam múltiplas redes locais de
sustentabilidade corporativa, elas devem se coordenar de perto e,
talvez, até considerar uma fusão (continuando, porém, a afiliar-se às
diversas organizações em nível global). Em vista da magnitude dos
desafios globais, redes locais deverão aumentar sua capacidade de
criar e facilitar parcerias entre as empresas privadas e os setores
públicos que são capazes de proporcionar mudanças sistêmicas em
todo o país ou em um determinado setor da economia.
A expectativa é de que os Estados-Membros das Nações Unidas desenvolvam seus objetivos e metas nacionais para a era pós-2015.
As estratégias nacionais devem ser desenvolvidas visando envolver,
ativamente, a comunidade empresarial, fomentar e alavancar as iniciativas locais que podem contribuir para a realização das metas do
desenvolvimento sustentável nos próximos anos e décadas.
TECNOLOGIA E CENTROS DE PARCERIA

Parcerias podem contar com a tecnologia para produzir efeitos multiplicadores significativos. Com a internet penetrando em todas as
partes do mundo como um canal indispensável de comunicação e
informação, as plataformas de parceria equipadas com a tecnologia
adequada - normalmente por meio de iniciativas online – unem-se
em torno de soluções e projetos específicos, que podem crescer
rapidamente. Em geral, as plataformas de tecnologia podem se
concentrar nas áreas setoriais, temáticas e/ou geográficas, permitindo que as empresas compartilhem conhecimento, parceiros
e incrementem seus esforços, reduzindo, sensivelmente, os custos
dessas operações.
Um bom exemplo é o Centro de Parceria Empresarial do Pacto Global
da ONU (UN Global Compact Business Partnership Hub), lançado em
setembro de 2013. Utilizando tecnologia digital e map-based analytics,
o “Hub” é uma plataforma online que reúne os parceiros em torno
de determinados projetos e soluções de temas, como água e saneamento, alterações climáticas, combate à corrupção e conceitos de
atividades sociais. O objetivo é alcançar resultados positivos em nível
local, que podem ser rapidamente ampliados. Dois outros exemplos
de plataformas impulsionadas pela tecnologia incluem: o “Principles
for Responsible Investment’s Engagement Clearinghouse”– apoiado
pela ONU, o site é uma ferramenta online, concebida para unir os
investidores no que diz respeito à incorporação e implementação de
importantes considerações ambientais e sociais; o outro exemplo é o
“business.un.org”, um site que procura conciliar recursos empresariais
com as necessidades das organizações da ONU.
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CONSTRUINDO A CONFIANÇA

Transparência e
Responsabilidade
Relatórios públicos dos compromissos
com os princípios e as metas
Critérios
Práticas de
Métodos de
para os
aferição
Relatórios Certificação

A fim de que as plataformas possam facilitar e apoiar efetivamente a ação empresarial e as parcerias, deve-se considerar
um conjunto adequado de medidas de responsabilidade. Para
construir confiança e ser considerado um parceiro idôneo na
era pós-2015, as empresas devem ser transparentes sobre
suas atividades que causam impacto na área do desenvolvimento social e ambiental, responsabilizar-se pelas atividades
que criam, ou que, porventura, destroem, valores na sociedade, bem como pelo que elas estão fazendo para melhorar
sua operação. Esse objetivo é mais facilmente atingido com
a melhoria da transparência na área de desempenho de sustentabilidade, adoção de compromissos e estabelecimento de
normas para que elas possam divulgar, de maneira efetiva e
com credibilidade para os stakeholders, informações sobre os
seus esforços para implementar esses compromissos.

RELATÓRIOS PÚBLICOS DOS COMPROMISSOS COM
OS PRINCÍPIOS E AS METAS
É fundamental que mais e mais empresas intensifiquem sua
transparência e divulguem, abertamente, informações sobre suas responsabilidades e desempenho de sustentabilidade. Como primeiro passo de grande importância, deve ser
feito um esforço global consolidado para que o número de
empresas públicas comprometidas com os princípios universais continue a crescer e também tornar a busca dessas
informações e registros facilmente acessível. Por exemplo,
os stakeholders das cerca de 8.000 empresas que já se
comprometeram publicamente com os Dez Princípios do
Pacto Global das Nações Unidas estão numa posição muito
melhor de exigir delas que cumpram com o compromisso
de elevar seus padrões nas áreas de direitos humanos,
práticas trabalhistas, gestão ambiental e anticorrupção.

De forma semelhante, os registros permanentes dos compromissos corporativos que incluem metas e prazos específicos
alinhados com uma ou mais responsabilidades e metas de desenvolvimento sustentável podem dar o apoio necessário aos
stakeholders para exigir das empresas que elas mantenham
suas promessas e o seu desempenho. Para que isso aconteça
em uma escala comparável aos desafios à nossa frente, uma
plataforma “web” global - ancorada nas Nações Unidas – já
está em atividade com várias organizações envolvidas na sua
mobilização e em reforçar compromissos. Além do impacto
imediato na responsabilidade empresarial, esse registro de
compromissos corporativos para apoiar o avanço das metas
de desenvolvimento sustentável vai ajudar a facilitar a análise
dos progressos realizados pelas empresas e possibilitar um
ponto de referência para certos setores e indústrias.

Uma nova plataforma “web” global, que permite às empresas enviar voluntariamente
seus compromissos alinhados com as metas de desenvolvimento sustentável - desde
que incluam metas mensuráveis e dentro do prazo estabelecido – pode ser encontrada
em: http://business.un.org/commitments. Ainda que muitos outros recursos devam
ser adicionados antes de 2015, já é possível navegar e pesquisar os compromissos que
foram assumidos pelas empresas participantes, incluindo aqueles apresentados pelas
empresas antes do Rio +20.
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PRÁTICAS DE AFERIÇÃO

Medir, por exemplo, o nível total de emissão de gases de
efeito estufa de uma empresa, ou estar atento à "pegada
da pobreza", é um exercício muito complexo e desafiador.
Mas se feito de maneira idônea, não só disponibiliza um
referencial útil para as demais empresas, como fundamentalmente permite que a empresa demonstre ainda mais
a autenticidade do seu compromisso com a sustentabilidade oferecendo aos stakeholders a oportunidade de realmente compreender a contribuição que a empresa está
fazendo para apoiar importantes objetivos sociais.
Para cada uma das áreas prioritárias da agenda pós-2015,
em paralelo às orientações para coleta e agregação de dados, deve ser identificado um conjunto de metas fundamentais de desempenho, que seja apropriado para as diversas
empresas em diferentes setores e regiões geográficas.
PADRÃO PARA OS RELATÓRIOS

Ao longo das duas últimas décadas, os relatórios não-financeiros têm crescido exponencialmente e agora são amplamente reconhecidos como uma das principais medidas de
transparência para empresas comprometidas com a sustentabilidade. Como tal, é obrigatório que os signatários do
Pacto Global da ONU produzam anualmente uma Comunicação
de Progresso, que é, tipicamente, um relatório integrado ou
sobre sustentabilidade, proporcionando aos stakeholders
uma espécie de prestação de contas dos seus esforços nas
áreas econômica, social, ambiental e de governança - incluindo uma descrição das políticas, estratégias e procedimentos
estabelecidos para melhorar, continuamente, o seu desempenho. Da mesma forma, as empresas que assumiram compromissos na plataforma das Nações Unidas para cumprir
certas metas alinhadas com o desenvolvimento sustentável
em prazos pré-estabelecidos são obrigadas a atualizar, anualmente, as informações sobre os progressos alcançados
para seus stakeholders.
É, portanto, um componente importante da Arquitetura para
o Engajamento Empresarial Pós-2015, especificamente no
que diz respeito à transparência e prestação de contas, a
criação de uma série de estruturas e padrões criteriosos de
apresentação de relatórios, que possam orientar as empresas em determinar “como e o que” deve ser reportado sobre
o seu desempenho econômico, social, ambiental e de gover-

nança, bem como o seu impacto nessas áreas. Com a
Global Reporting Initiative (GRI) ao lado de uma estrutura
de relatórios integrados, atualmente sendo desenvolvida pela
International Integrated Reporting Council, ainda há muito
para se construir. As prioridades para a era pós-2015 incluem
um maior alinhamento entre os vários padrões e estruturas
de trabalho, a adaptação a um novo conjunto de metas de desenvolvimento sustentável e um entendimento mais adequado
sobre a melhor abordagem para avaliação externa. Mais importante ainda é que a prioridade no uso de relatórios padronizados de divulgação do desempenho de sustentabilidade e
outros relatórios integrados torne-se presença tão constante
nas empresas quanto o uso de normas contábeis.
MÉTODOS DE CERTIFICAÇÃO

Assim como os padrões estabelecidos para os relatórios, os
métodos de certificação são uma ferramenta importante,
que permitem às empresas comunicar, de forma confiável
aos stakeholders, as informações sobre as suas prioridades
e progressos na área de sustentabilidade. Mas ao contrário
do padrão de relatórios, ao invés de tratar da organização
como um todo, eles geralmente referem-se a um produto
ou serviço específico, e são criados para permitir uma comunicação simples, porém fidedigna, com os consumidores.
Para que os métodos de certificação impulsionem as
atividades e a prestação de contas das empresas na era
pós-2015, os padrões associados ao desempenho nas
áreas social, ambiental e de governança devem continuar
conectados com as práticas corporativas mais avançadas,
assim como a credibilidade e a eficácia dos processos de
garantia devem melhorar constantemente. Além disso,
parece ser necessário, em certas áreas, algum nível de
consolidação das normas e dos rótulos para facilitar o
reconhecimento e aumentar a aceitação por parte dos
consumidores e, por conseguinte, aumentar a eficácia
dos processos de certificação como uma ferramenta de
prestação de contas. Em outra áreas a serem cobertas
pela agenda de desenvolvimento pós-2015, as empresas
e os stakeholders podem precisar definir conjuntamente
novos métodos de certificação, estabelecer normas e
criar processos de garantia adequados.
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ANÁLISE DOS PROGRESSOS
desempenhar na troca de experiências e contribuir para
a inovação e com melhores práticas em termos de motivar
e facilitar a ação e as parcerias na sustentabilidade
corporativa.

Para maximizar a contribuição das empresas com a
agenda pós-2015, será importante fazer, periodicamente, uma análise dos progressos atingidos e refletir
sobre experiências passadas. Com base nessa análise,
pode-se, então, ajustar as prioridades e abordagens.
Essa dinâmica reflexiva deve ser construída em todos os
níveis da Arquitetura. As plataformas temáticas, iniciativas setoriais e redes locais têm um papel importante a
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Organizações internacionais de sustentabilidade corporativa,
como o Pacto Global da ONU, o Conselho Empresarial
Mundial para o Desenvolvimento Sustentável e a Global
Reporting Iniciative (GRI) têm um papel especial a desempenhar, fazendo regularmente um balanço dos progressos das empresas em alavancar o desenvolvimento e o
desempenho de sustentabilidade. Para entender melhor o
progresso relatado pelas empresas e apurar a percepção
das plataformas de engajamento empresarial, das iniciativas e das networks, se faz necessária a criação de uma
nova análise anual da Arquitetura para o Engajamento
Empresarial Pós-2015. Esse relatório poderia também
gerar recomendações para o fortalecimento contínuo
da Arquitetura e tornar mais abrangente a análise dos
progressos na agenda de desenvolvimento pós-2015,
que, provavelmente, será adotada pelos governos.

A CAUSA DA SUSTENTABILIDADE NO SETOR FINANCEIRO PRIVADO
Nos últimos anos, surgiu uma série de subsetores no mercado financeiro com a finalidade
de incluir as questões ambientais, sociais e de
governança, bem como as preocupações com
o desenvolvimento nas decisões relacionadas aos investimentos. Adotando termos tais
como "investimento responsável", "financiamento sustentável” e "investimento de impacto", esses esforços compartilham o entendimento de que os desafios locais e globais de
sustentabilidade podem representar um risco
de investimento significativo se não for gerido
de forma adequada.
As carteiras de investidores institucionais e de
varejo, o setor bancário e de financiamento de
projetos de investimento, empresas subscritoras de seguros (insurance underwriters),
fundações e organizações filantrópicas são
apoiadas por uma série de estimuladores de
mercado. Esses estímulos envolvem, por exemplo, a inclusão de informações (mandatória ou
sugerida) de normas e práticas de sustentabilidade
nas atividades das bolsas de valores, plataformas temáticas de investimento, centros de
desenvolvimento de capacidades e centros de
matchmaking, que facilitam a construção da
infraestrutura de mercado e o avanço de investimentos de impacto.
Existem também oportunidades de investimento,
tanto em termos do gerenciamento eficiente de
riscos quanto na criação de produtos e inovações relacionados à sustentabilidade, tais
como: fundos especializados em sustentabilidade (por exemplo, tecnologia limpa), títulos de impacto social (impact bonds), seguro
de colheitas, proteção contra aleatoridades
climáticas e programas de microfinanças e microsseguros. Assim, esses investimentos, que
evoluem rapidamente, buscam não só gerar retorno financeiro mais abrangente, mas também,
ao mesmo tempo, contribuem para soluções de
sustentabilidade.

Os exemplos incluem:
• A iniciativa financeira do PNUMA, com mais de
200 instituições, incluindo bancos, seguradoras,
gestores de fundos, e os Princípios para o Investimento Responsável (PRI) representa gestores
e proprietários de ativos com mais de US$30
trilhões em capital social;
• Os Princípios do Equador, uma coalizão de instituições bancárias e financeiras que incorporam o
risco ambiental e social em operações de financiamento de projetos de investimento de grande
porte, abrangendo mais de 70 por cento da dívida
de todos os projetos de financiamento internacionais em mercados emergentes;
• Os Princípios para o Investimento Social, um
conjunto de diretrizes para incentivar investimentos sociais por fundações e outras organizações que ajudam as comunidades a atenderem
suas necessidades de desenvolvimento de uma
maneira sustentável;
• Os Princípios para Sustentabilidade em Seguros
(PSI), criado para promover a integração das
questões ambientais, sociais e de governança
nas atividades do setor de seguros, é um modelo
de sustentabilidade para o desenvolvimento de
uma gestão de riscos inovadora e soluções para
seguradoras.

Com relação às organizações filantrópicas e fundações
- principais provedoras de capital e financiamento,
em grande parte sob a forma de subvenções e doações -, estima-se que a cada ano são direcionados
muitas dezenas de bilhões de dólares para apoiar
projetos de desenvolvimento sustentável.
Finalmente, e também muito importante, o investimento direto estrangeiro (IDE) por parte das
grandes corporações chegou a US$ 1,6 trilhão em
2012, e está próximo de atingir o pico de 2 trilhões
de dólares atingido em 2007. Essa também é, sem
dúvida, uma fonte de sustentabilidade financeira
privada - desde que essas decisões de investimento
estejam enraizadas nos princípios universais de
sustentabilidade. Além do investimento "IDE sustentável", as pessoas jurídicas podem também
contribuir para a sustentabilidade financeira no
setor privado, assegurando que a gestão dos seus
próprios investimentos - por exemplo, fundos de
pensão, etc. - incorporem os princípios do investimento responsável.
Em suma, a sustentabilidade no setor financeiro
privado detém um enorme potencial para contribuir
com uma extensiva implementação de esforços na
era pós-2015.

Sustentabilidade no Setor Financeiro Privado

P

B
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= Estimuladores: Bolsas de Valores, Plataformas de Mercado, Centros de Capacitação, etc.
P
B
I
F
C

= Portfolio Investment - (Carteira de Investimentos)
= Banking Project Finance - (Financiamento Bancário de Projetos)
= Insurance - (Seguros)
= Foundations/Philanthroy - (Fundações / Filantropia)
= Corporations (FDI) - (Corporações-IDE)
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TORNANDO A ARQUITETURA UMA REALIDADE
PRIORIDADES PARA TODOS OS STAKEHOLDERS

• Expressar publicamente o apoio para a adoção de uma agenda de desenvolvimento ambiciosa pós-2015, incluindo
a formulação de objetivos específicos e o reconhecimento de um papel importante para as empresas com base em
compromissos com os princípios e metas, assim como a divulgação pública de relatórios.
• Intensificar as parcerias e explorar novas colaborações para maximizar os impactos.
• Coinvestir em plataformas globais e locais, iniciativas e recursos para expandir e avançar o engajamento empresarial
nas prioridades globais.
EMPRESAS

• Respeitar os princípios universais do Pacto Global da ONU – muito acima dos requisitos regulatoriais dos países onde
operam - e divulgar publicamente o compromisso de fazê-lo.
• Manter um diálogo permanente e inclusivo com os stakeholders e especialistas para identificar, prevenir, mitigar e
responsabilizar-se por seus impactos de sustentabilidade na sociedade e no meio ambiente.
• Alinhar as estratégias de negócios, modelos e prioridades de P&D com as responsabilidades globais de sustentabilidade e estabelecer metas que conduzam à realização dos propósitos específicos do desenvolvimento sustentável.
• Integrar a sustentabilidade em mecanismos de governança e cultura corporativa, criando os incentivos adequados
para gestores e trabalhadores, tornando, assim, a empresa mais sustentável.
• Divulgar informação sobre o progresso para os stakeholders, de forma aberta e transparente, e integrar informações
de sustentabilidade nas comunicações com clientes e investidores, utilizando normas de relatórios apropriadas, tais
como a Global Reporting Initiative, práticas de aferição respeitadas e métodos de certificação.
• Utilizar os canais de influência para divulgar o desempenho de sustentabilidade corporativa para os investidores e,
quando for o caso, adotar uma política de investimento responsável para fundos de pensão corporativos.
• Responsabilizar-se pela avaliação criteriosa do processo de sustentabilidade e definir expectativas claras antes de
assinar contratos de parceria, a fim de incentivar todos os colaboradores ao longo da cadeia de valor a manter os
padrões mínimos exigidos e promover práticas sustentáveis.
• Intensificar o diálogo dentro das plataformas temáticas e iniciativas setoriais, a fim de incrementar e alavancar o envolvimento das empresas nas questões de sustentabilidade e, conforme o caso, ajudar a superar desafios sistêmicos.
• Engajar-se em redes e iniciativas locais, compartilhando ativamente as melhores práticas e aprendizado com a comunidade empresarial local e, conforme o caso, proporcionar recursos e apoio operacional.
• Engajar-se em parcerias com outras empresas e stakeholders que podem ter impactos de transformação - indo além
do pré-estabelecido no projeto.
INVESTIDORES E FINANCEIRAS

• Aderir e respeitar os princípios relevantes, tais como os Princípios para o Investimento Responsável (PRI) para os
proprietários de ativos e gestores, Princípios do Equador para financeiras e os Princípios para Sustentabilidade em
Seguros.
• Pedir às empresas para fornecerem informações relevantes sobre a integração da sustentabilidade na estratégia de
negócios e estruturas de governança corporativa, com base em normas de informação idôneas e sujeitas à certificação.
• Apoiar o crescimento do investimento de impacto, através do desenvolvimento e marketing de fundos de sustentabilidade e produtos inovadores de financiamento para apoiar as atividades de desenvolvimento sustentável.
• Buscar oportunidades para aumentar o acesso ao financiamento e serviços financeiros aos menos favorecidos.
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GOVERNOS

• Tomar todas as medidas para cumprir com o dever de proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais
das pessoas, vencer a luta contra a violência e estabelecer as condições de paz e estabilidade necessárias ao setor
privado para proporcionar benefícios econômicos e sociais essenciais ao amplo desenvolvimento sustentável.
• Comprometer-se com as normas fundamentais do comércio multilateral para que as empresas possam, de forma
mais eficaz, difundir tecnologias e inovações que criem oportunidades de mercado e empregos.
• Construir modelos de políticas e incentivos eficazes para apoiar e acelerar soluções direcionadas à sustentabilidade.
Criar um ambiente favorável para a sustentabilidade corporativa, incentivando o tipo correto de comportamento por
meio das várias políticas e mecanismos distintos.
• Apoiar o engajamento do setor privado em iniciativas voluntárias, plataformas e redes que promovam a sustentabilidade corporativa baseada em valores universais, tais como os do Pacto Global das Nações Unidas, por meio de ações
que incluem a conscientização, o desenvolvimento de ferramentas e incentivos, e de financiamento.
• Incentivar as empresas a melhorarem a responsabilidade e a transparência, divulgando publicamente suas práticas
de sustentabilidade - especialmente de uma maneira integrada - e utilizando modelos como o Global Reporting
Initiative (GRI).
• Fornecer capital semente (seed capital) para as empresas iniciantes e inovadoras, plataformas temáticas e iniciativas
setoriais, e apoiar o fortalecimento operacional das iniciativas e de redes locais de sustentabilidade.
• Envolver ativamente a comunidade empresarial no diálogo sobre a definição e o cumprimento das metas e prioridades
nacionais de sustentabilidade.
• Assegurar que as empresas estatais transformem-se em líderes da sustentabilidade empresarial, especialmente no
que diz respeito à governança, transparência e responsabilidade.
• Aplicar os princípios de investimento responsável e melhores práticas aos fundos soberanos (quando for o caso) e
outros fundos públicos de investimentos administrados pelo governo, tais como fundos de pensão, bancos de desenvolvimento e reservas cambiais oficiais.
SOCIEDADE CIVIL

• Manter um diálogo constante com as empresas, auxiliando na identificação de riscos sociais, ambientais e de governança decorrentes das suas atividades, colaborando na busca de soluções e analisando as divulgações públicas das
empresas.
• Engajar, em parceria com as empresas, nas prioridades comuns, compartilhar experiências e dedicar-se a apoiar os
esforços corporativos, estratégias e divulgação dos seus impactos e resultados.
• Participar e contribuir para o fortalecimento das redes locais, plataformas temáticas e iniciativas setoriais.
• Apoiar o desenvolvimento e a disseminação das normas de aferição, divulgação e certificação da sustentabilidade
corporativa.
• Informar publicamente aos stakeholders sobre o trabalho realizado pela organização para promover práticas empresariais sustentáveis.
ESCOLAS DE NEGÓCIOS

• Internalizar os Princípios para Educação Empresarial Responsável (PRME).
• Criar parcerias com empresas e escolas de negócios através de plataformas colaborativas para desenvolver currículos e
programas de pesquisa que proporcionem aos líderes de negócios atuais e futuros as atitudes, habilidades e os conhecimentos
necessárias para conduzir as empresas a resultados mais sustentáveis.

17

ARQUITETURA PARA O ENGAJAMENTO EMPRESARIAL PÓS-2015
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