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Lançado em 2000 pelo então 
secretário-geral das Nações 
Unidas, Kofi Annan, o Pacto Global 
é um chamado para as empresas 
alinharem suas estratégias e 
operações a princípios universais nas 
áreas de Direitos Humanos, Trabalho, 
Meio Ambiente e Anticorrupção 
e desenvolverem ações que 
contribuam para o enfrentamento 
dos desafios da sociedade.

O PACTO GLOBAL 
DISPONIBILIZA AS 
FERRAMENTAS E OS 
CONHECIMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA 
TRANSFORMAR AS 
METAS GLOBAIS DE 
SUSTENTABILIDADE  
EM ESTRATÉGIAS  
DE NEGÓCIOS. 

O QUE É O PACTO GLOBAL?

13 MIL
MEMBROS

São quase
80 redes locais

160 PAÍSES

A rede brasileira
é a terceira maior,
com 800 membros

As organizações que integram a iniciativa 
podem participar de projetos, têm 
acesso a ferramentas, a uma plataforma 
de conhecimento e a uma extensa rede 
de relacionamentos, assim como a cases 
nacionais e internacionais.

OS 10 PRINCÍPIOS:
RESPEITAR
e apoiar os direitos humanos
reconhecidos internacionalmente
na sua área de influência.

ASSEGURAR
a não participação da empresa em 
violações dos direitos humanos.

APOIAR
a liberdade de assossiação  
e reconhecer o direito  
à negociação coletiva.

ELIMINAR
todas as formas de trabalho
forçado ou compulsório.

ERRADICAR
todas as formas de trabalho 
infantil da sua cadeia produtiva.

ESTIMULAR
práticas que eliminem qualquer 
tipo de discriminação no emprego.

ASSUMIR PRÁTICAS
que adotem uma abordagem 
preventiva, responsável e proativa 
para os desafios ambientais.

DESENVOLVER
iniciativas e práticas para 
promover e disseminar a 
responsabilidade socioambiental.

INCENTIVAR
o desenvolvimento e a  
difusão de tecnologias 
ambientalmente responsáveis.

COMBATER
a corrupção em todas as suas formas, 
incluindo extorsão e o suborno.
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QUEM INTEGRA A INICIATIVA ASSUME AINDA 
A RESPONSABILIDADE DE CONTRIBUIR 
PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS).

Como principal canal da ONU com o setor privado, o Pacto Global tem a missão deengajar 
as empresas e as organizações para esta nova agenda de desenvolvimento. Em 2015, a 
ONU propôs aos seus países membros uma agenda de desenvolvimento sustentável para 
os próximos 15 anos, a Agenda 2030, composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Esse é um esforço conjunto, de países, empresas, instituições e 
sociedade civil. Os ODS buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar 
contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento 
de mulheres e meninas, agir contra as mudanças climáticas, bem como enfrentar outros 
dos maiores desafios de nossos tempos. O setor privado tem um papel essencial nesse 
processo como grande detentor do poder econômico, propulsor de inovações e tecnologias 
e influenciador e engajador dos mais diversos públicos – governos, fornecedores, 
colaboradores e consumidores.
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O PACTO GLOBAL
NO BRASIL
Em 2003, o Pacto Global chegou ao país de forma tímida – na época, 
contava com a participação de apenas 26 empresas e organizações. Ao 
longo dos anos, foi ganhando corpo e relevância no contexto brasileiro da 
sustentabilidade: hoje tem mais de 800 membros e é a terceira maior rede 
do mundo, entre as quase 80 que integram a iniciativa.

A Rede Brasil preside o Conselho das Redes Locais na América Latina e o 
Conselho Global das Redes Locais. Também é o único integrante das redes 
a fazer parte do Board do Pacto Global, instância máxima da organização, 
presidida por António Guterres, secretário-geral da ONU. No país, está 
vinculada ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), 
além de responder à sede do Pacto Global, em Nova York.

Atualmente, conduz 30 iniciativas nas áreas de Água e Saneamento, 
Energia e Clima, Alimentos e Agricultura, Direitos Humanos e Trabalho, 
Anticorrupção, Comunicação e Engajamento, além de programas voltados 
para estimular o setor empresarial em ações alinhadas aos ODS. Cada tema 
é gerido por um Grupo Temático (GT), composto por representantes das 
empresas e organizações que fazem parte do Pacto Global no Brasil.

Conheça a seguir as nossas principais iniciativas.
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ODS
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) permeiam todas 
as ações do Pacto Global. Não à toa que cerca de 78% das empresas que 
integram a Rede Brasil já estão alinhando suas estratégias de negócio com 
os objetivos globais. Para centralizar as ações, foi criado o GT ODS, que tem 
as seguintes prioridades para 2019:

Contribuição do setor empresarial para o alcance dos ODS no Brasil
O mapeamento apresentará os resultados alcançados até agora e irá trazer, além 
de dados quantitativos, um detalhamento da atuação de organizações líderes  
de diferentes setores. O panorama deve ser lançado junto ao Voluntary 
National Review 2019*, apresentado no High-level Political Forum.    

Implementação e reporte com foco nos ODS - piloto
O recém-lançado Integrando os ODS nos relatórios 
corporativos: um guia prático irá ser transformado em um 
workshop voltado para grandes empresas e PMEs. Além  do 
desenvolvimento da metodologia e do treinamento, um 
programa-piloto deve ser lançado para empresas que querem 
ser líderes na integração dos ODS em seus relatórios.

Integração dos ODS na estratégia empresarial
Baseado no guia SDG Compass, a Rede Brasil criou uma 
metodologia que traz os cinco passos para as organizações 
integrarem os ODS em suas estratégias de negócio. Neste 
ano, devem ser realizados quatro workshops abertos, além 
dos in-company sob demanda. 

Financiamento da Agenda 2030 - trazendo os 
investidores a bordo
Para que os ODS sejam alcançados, é necessário um 
investimento anual de USD 6 a USD 30 trilhões. Com o 
propósito de fomentar esse debate no país, a Rede Brasil lançou 
a ferramenta Em foco: endereçando as necessidades dos 
investidores e está realizando uma série de eventos para reunir os 
setores público e privado a fim de alavancar o financiamento para a 
Agenda 2030.

* Estudo voluntário apresentado pelos países sobre o cumprimento das metas dos ODS
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Networking, reconhecimento  
e disseminação de boas práticas
Prêmio ODS
O Prêmio ODS da Rede Brasil do Pacto Global reconhecerá práticas empresariais e de ensino de 
impacto que contribuam para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  A 
iniciativa busca disseminar a Agenda 2030 para a comunidade empresarial e acadêmica no Brasil, 
ampliar o engajamento do setor privado com os ODS e aumentar as parcerias entre empresas, 
agências da ONU e governos no desenvolvimento de projetos. Nesta primeira edição será voltado 
para PMEs e grandes empresas da Rede Brasil do Pacto Global, professores de instituições 
de ensino integrantes do Princípios para Educação Executiva Responsável (PRME) e jovens  
profissionais (até 35 anos) de organizações da Rede Brasil que estão envolvidos ou conduzem 
iniciativas relacionadas aos ODS.

SDGs in Brazil - The Role of the Private Sector
Em setembro de 2018, a Rede Brasil do Pacto Global realizou, em Nova York, durante a 73ª 
Assembleia Geral das Nações Unidas, a primeira edição do SDGs in Brazil – The Role of the 
Private Sector. O evento reuniu representantes do setor privado brasileiro, de agências da ONU, 
assim como investidores internacionais, que debateram programas e iniciativas de empresas em 
alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os 19 cases apresentados 
foram escolhidos por uma comissão de jurados independente, que avaliou, a partir de critérios 
criados pela PwC, 80 projetos inscritos. O SDGs in Brazil ocorrerá anualmente.

Banco de boas práticas 
As práticas que tiverem pontuação mínima no Prêmio ODS irão diretamente para o Banco de Boas 
Práticas. Mais informações no Capítulo Engajamento e Comunicação.
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Ferramentas
Sua organização já trabalha com os ODS? Veja nosso kit de soluções que apoiam a 
sua empresa a integrar os objetivos globais à estratégia de negócios:

Engajamento e comunicação 
u Banco de boas práticas (página 16)
u Campanha ODS e o setor empresarial 
(página 16)

ODS no reporte obrigatório
u Os reportes obrigatórios foram ampliados 
e as organizações passarão a informar, além 
do que estão fazendo em relação aos 10 
Princípios, como integram os ODS aos seus 

SDG Compass: 
5 passos para 
a integração 
dos ODS na 
estratégia do 
seu negócio

Integrando os 
ODS em reportes 
corporativos: um 
guia prático

Business 
reporting on 
the SDGs - 
Uma análise 
dos objetivos 
e metas

Blueprint for business 
leadership on the SDGs

Em foco: 
endereçando 
as necessidades 
dos investidores

Mais ODS na Rede Brasil
negócios. Essa mudança será explicada em 
webinars periódicos.

Capacitação
u Treinamentos in-company sob medida  
para sua organização
u Academy: maior e-learning de 
sustentabilidade corporativa do mundo, traz 
diversos treinamentos em ODS para todos 
na organização

Os GTs de Água, Alimentos e Agricultura, Energia e Clima, Direitos Humanos e Anticorrupção 
priorizam um ou mais ODS em sua atuação. Veja mais a seguir. 
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Água e 
Saneamento
Colabora para a construção de uma agenda de governança em água, 
engajando o setor privado na adoção de práticas sustentáveis em suas 
operações e em suas cadeias de abastecimento para promover o uso 
eficiente do insumo. Atua totalmente em consonância com o ODS 6, que 
busca assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do 
saneamento para todos e todas até 2030. Prioridades em 2019:

Movimento Menos Perda, Mais Água
O Movimento Menos Perda, Mais Água é uma 
iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global, 
alinhada ao ODS6.4, que visa aumentar a 
eficiência no uso da água para todos os setores 
e enfrentar a escassez. Esse desafio impõe a 
melhoria de gestão para reduzir os elevados 
índices de perdas de água tratada, os quais 
atingem, em média, 38% no país. O Movimento 
quer colaborar para a mudança de paradigma, 
com o amplo engajamento com a sociedade 
civil, empresas, governos e agentes públicos. 
Já publicou uma cartilha sobre as melhores 
práticas, apoiou o treinamento de gestores 
municipais, produziu um vídeo e endossou a 
inclusão da redução das perdas na outorga do 

Sistema Cantareira em 2017. Recentemente, 
comissionou o Trata Brasil para realizar o Estudo 
de Perdas de Água 2018.  Veja as ações previstas 
para 2019: 

Estudos de Vulnerabilidade das Bacias do NE
Para entender e projetar as perdas em relação 
às demandas em Bacias da região Nordeste, 
estimando sua vulnerabilidade, em especial para 
o setor empresarial. 

Vídeos informativos sobre os resultados 
dos Estudos de Vulnerabilidade das Bacias
Visam aumentar a conscientização da sociedade 
para a criticidade da situação do saneamento no 
país, auxiliando a busca de mais investimentos.
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Fórum Anual do Movimento Menos,  
Perda Mais Água
Será um espaço para debater os entraves e as 
soluções para o saneamento, com ênfase nas 
oportunidades geradas pela redução de perdas e 
reuso da água. 

Melhorando a Segurança Hídrica 
nas Bacias do PCJ: entendendo e 
respondendo ao contexto local
A partir de 2019, esse projeto-piloto será 
lançado nas Bacias Hidrográficas dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), resultado 
de uma iniciativa global que envolve o CDP, 
o World Resources Institute (WRI), o World 
Wide Fund for Nature (WWF), a The Nature 
Conservancy (TNC), o UNEP-DHI e o The CEO 
Water Mandate/Pacific Institute. O programa 
prevê a criação de metas locais em relação à 
gestão da água, que atendam às condições da 
bacia, contribuindo assim para reduzir os riscos 
e melhorar a segurança hídrica do setor privado, 
que pode alinhar suas estratégias à política 
municipal e estadual. O projeto foi levado para 
outras bacias hidrográficas, em países como 
Colômbia, Estados Unidos, Espanha, Índia e 
África do Sul.

The CEO Water Mandate
Plataforma gratuita que busca ampliar a atuação 
e o envolvimento das empresas com o tema da 
sustentabilidade da água. Por meio do Water 
Action Hub, é possível mapear programas 
conduzidos por organizações em várias regiões 
do mundo e divulgar globalmente as práticas 

desenvolvidas pelas companhias brasileiras 
integrantes. Atualmente, a plataforma contém 
centenas de projetos catalogados. Além disso, 
as participantes podem utilizar ferramentas 
que otimizam a gestão da água nas operações, 
identificam os riscos e os impactos relacionados 
ao insumo dentro da empresa e contribuem 
para criar uma estratégia de gestão. Também 
possibilita a conexão com diversos públicos, 
o desenvolvimento de ações coletivas em 
diferentes bacias hidrográficas e a atualização 
das práticas, que ocorre via webinars periódicos. 
Veja as ações previstas para 2019:

Evento Anual do CEO Water Mandate na 
Rede Brasil do Pacto Global
O workshop apresentará cases de destaque de 
empresas relacionados a Water Stewardship.

Lançamento de publicações  
internacionais em português
Serão traduzidos para o português os guias: 
Corporate Engagement on Water Supply, 
Sanitation and Hygiene (2017), Guidance for 
Companies on Respecting the Human Rights 
to Water and Sanitation: Bringing a Human 
Rights Lens to Corporate Water Stewardship e 
Strengthening the Business Case for WASH. 

Publicação “Cases de sucesso do Setor 
Privado brasileiro na implementação de 
estratégias para o alcance do ODS 6”
Serão selecionados cases de sucesso das 
empresas que fazem parte da Rede Brasil, por 
meio da aplicação de critérios estabelecidos.
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Energia e Clima
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Trabalha à luz do ODS 7 (Assegurar o acesso confiável, sustentável, 
moderno e a preço acessível à energia para todos) e do ODS 13 (Ação 
Contra a Mudança Global do Clima), desenvolvendo atividades e projetos 
especialmente voltados para mitigação, adaptação e financiamento 
climático. Prioridades em 2019: 

Action4Climate
Entre as prioridades do Pacto Global em 
2019 está o engajamento das empresas e 
organizações que integram a iniciativa para 
que tenham compromissos públicos em clima 
que suportem o objetivo de limitar o aumento 
da temperatura a 1,5°C. Com este propósito, 
a Rede Brasil lança o Action4Climate Brazil, 
um programa de projetos e ações que incluirá 
capacitação sobre três importantes temas: 
Precificação de Carbono, Science Based Targets 
e Adaptação. Profissionais das empresas que 
fazem parte da Rede Brasil poderão participar. 
Conheça as demais ações da frente:

Adaptação às mudanças do clima: ação 
para aumentar a resiliência no Brasil
Este projeto é composto de duas partes 
complementares, porém independentes:

Parte 1:  
Cenários de Vulnerabilidade no Brasil 
A primeira parte do programa será o 
levantamento de cenários de vulnerabilidades 
climáticas em cada região brasileira. O objetivo 
é suprir a lacuna de acesso a informações 
básicas necessárias para iniciar o processo de 
desenho de planos de adaptação.

Parte 2: Adaptação na Cadeia de Valor
A Rede Brasil quer ampliar as medidas de 

adaptação às mudanças do clima por meio 
do engajamento da cadeia de valor dos 
seus membros. Nesta parte, pequenas e 
médias empresas escolhidas receberão uma 
consultoria para a construção de planos 
individuais de adaptação. Os estudos de caso 
serão publicados para que outras organizações 
utilizem esses exemplos para construir suas 
próprias ações. As grandes empresas poderão 
apadrinhar PMEs em sua cadeia de valor.

Diagnóstico do ODS 13 (Ação Contra a 
Mudança Global do Clima)
Entender o cenário atual é o primeiro passo para 
o desenvolvimento de ações consistentes de 
mitigação e adaptação. O objetivo geral é verificar 
nível de adesão das empresas participantes com 
relação ao atingimento das metas do ODS 13 
e identificar entraves e principais lacunas nas 
estratégias empresariais, bem como recomendar 
indicadores de esforço e eficácia para monitorar 
os avanços relacionados às metas do ODS 13.

Adaptação no Setor de Saúde
As mudanças do clima irão impactar a saúde 
pública, como previsto no Plano Nacional de 
Adaptação. É esperado um aumento na utilização 
do sistema público de saúde em decorrência da 
ampliação de doenças relacionadas à poluição 
atmosférica e das alterações nas temperaturas, 
além dos eventos extremos, como secas 
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ou inundações, por exemplo. O Pacto 
Global se propõe a investigar o papel 
das empresas de saúde neste cenário, 
identificar e monitorar os riscos potenciais 
e apontar as oportunidades e os principais 
desafios em um contexto de sobrecarga 
do SUS. 

Integração dos 
Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável no Setor 
Elétrico Brasileiro - 
Fase 2
A primeira etapa do 
projeto gerou uma 
pesquisa (Integração 
dos Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável no Setor 
Elétrico Brasileiro), 
que mostra a aderência do setor elétrico 
brasileiro em relação aos ODS. Agora, na 
segunda etapa, a ideia é eleger os ODS 
prioritários e entender como as empresas 
trabalham com os objetivos e como se 
encontram em cada indicador.

Integração dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável no 
Setor Elétrico da América Latina e 
Caribe - Fase 1
Este projeto pretende replicar a pesquisa 
elaborada no Brasil chamada “Integração 
dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável no Setor Elétrico Brasileiro” 
para a região da América Latina e Caribe 
(LAC). Os principais objetivos são (1) 
engajar e fortalecer as Redes Locais 
do Pacto Global na Região LAC; (2) 
ampliar a visibilidade da Rede Brasil e 
seus membros; (3) preparar a região 
para possivelmente incluí-la na Fase 2 
do programa (já iniciado no Brasil) e/ou 
construir canal para ampliação de outros 
projetos Brasil nos demais países LAC.
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Alimentos 
e Agricultura

Está voltado a programas e iniciativas relacionados aos Princípios 
Empresariais para Alimentos e Agricultura e aos ODS, em especial o ODS 2 
(Fome Zero e Agricultura Sustentável) e suas metas. Seu principal objetivo 
é fortalecer o agronegócio brasileiro, fomentando o desenvolvimento 
sustentável como diferencial competitivo. Prioridades em 2019:

Manual do Replicador – Os Princípios Empresariais  
para Alimentos e Agricultura
Este projeto é uma continuação dos trabalhos desenvolvidos 
na publicação Os Princípios Empresariais para Alimentos 
e Agricultura como Orientadores para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e visa disseminar as 
recomendações destacadas no guia já publicado. Para tanto, 
será criado o Manual do Replicador, fomentando assim o 
engajamento do setor de alimentos e do agronegócio com 
os PEAAs e com os ODS. Ao longo da iniciativa haverá a 
identificação de boas práticas para dar a elas visibilidade 
nacional e internacional. Com este material, as instituições 
terão insumos para nortear as suas estratégias de negócios 
em alinhamento com os PEAAs e com a Agenda 2030.

Plataforma Advocacy Agro
A plataforma será um espaço neutro, de diálogo, que trará 
para discussão temas críticos relacionados ao agronegócio, 
sobre os quais não há consenso estabelecido. O projeto 
surgiu da necessidade identificada entre os membros do 
GT de ampliar a transparência e o acesso do público às 
informações deste setor, elevando o conhecimento e  
o senso crítico das pessoas em relação ao assunto.  
A plataforma disponibilizará conteúdos sobre o  
agronegócio brasileiro, alinhados aos ODS,  
contribuindo ainda para fortalecer a  
imagem do setor no país e no exterior.
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Anticorrupção
É um espaço para promover o aprendizado, o diálogo construtivo e a troca 
de experiências, propiciando o entendimento dos riscos e das oportunidades 
no combate à corrupção. Além disso, para engajar setores mais vulneráveis, 
realiza Ações Coletivas de Combate à Corrupção, com empresas e 
organizações, o que contribui para elevar o nível das discussões setoriais. As 
ferramentas e conhecimento criados pelo GT ajudam a formatar as estratégias 
internas de compliance, boa governança e transparência. Prioridades em 2019:

Ação coletiva no setor da construção civil
O Pacto Global quer unir forças com diversos agentes da sociedade 
para combater a corrupção neste setor. Assim, o primeiro passo desta 
ação coletiva foi o lançamento da Cartilha Integridade no Setor da 
Construção, que apresenta um compilado de cenários fictícios sobre 
os principais desafios, riscos e problemas regulatórios que podem ser 
enfrentados por empresas do setor em seu cotidiano. A elaboração da 
cartilha contou com o apoio de companhias da construção relacionadas 
a casos recentes de corrupção, além do Instituto Ethos, parceiro do 
Pacto Global. O programa envolvendo a construção civil teve ainda 
outras ações, como, por exemplo, treinamentos de conscientização.

Ação coletiva no setor de limpeza urbana
Idealizada por empresas e organizações do setor, a ação coletiva em limpeza urbana teve início em 
meados de 2018 e conta com as parcerias de empresas e do Instituto Ethos. O programa irá contemplar 
um Pacto Setorial de Integridade em Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos, uma cartilha, nos moldes da 
publicação feita para a construção civil, além de treinamentos de engajamento contra a corrupção.

Tradução e adaptação do guia Fighting Corruption in the Supply Chain: a guide for 
costumers and consumers
O guia, produzido pelo UN Global Compact, visa reduzir o risco de corrupção na cadeia de suprimentos. 
Será lançada uma versão para o português, que servirá de base para treinamentos que visam expandir 
as ações em cadeias.

Cartilha - Por que os Executivos Erram
Essa publicação busca debater a importância do compliance, as mudanças da lei anticorrupção e de 
responsabilidade administrativas das empresas e de seus representantes, objetivando relacionar esses 
temas com o envolvimento da alta liderança.
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Direitos Humanos
e Trabalho
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Aborda o papel das empresas em relação às questões de direitos humanos, 
seja dentro da própria operação, em sua cadeia de abastecimento e nas 
comunidades onde operam. Sua agenda inclui discussões sobre igualdade 
de gênero, imigrantes e refugiados, direitos das pessoas LGBT, povos 
indígenas, pessoas com deficiência, enfrentamento ao racismo e ao 
trabalho forçado e promoção dos Princípios Orientadores sobre Empresas e 
Direitos Humanos. Prioridades em 2019:
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Empoderando Refugiadas
Quarta edição do programa criado em 2015, 
em parceria com o ACUNUR e ONU Mulheres. 
Qualifica profissionalmente mulheres refugiadas 
no Brasil para que consigam um emprego 
no país. Segundo o Comitê Nacional para os 
Refugiados (CONARE), cerca de 9,5 mil pessoas 
são reconhecidas como refugiadas no Brasil, e, 
em 2017, 32% das solicitações de refúgio foram 
feitas por mulheres. A iniciativa trabalha duas 
importantes frentes: primeiro, dá orientação 
profissional às participantes; e, depois, promove 
relacionamentos, colocando as refugiadas em 
contato com empresas e com oportunidades de 
trabalho. Assista ao documentário Recomeços 
e entenda melhor o projeto. 

Campanha de Igualdade de Gêneros na 
Rede Brasil do Pacto Global
Uma outra questão prioritária para o Pacto 
Global, em 2019, em todo o mundo, é a igualdade 
de gêneros. Nesta linha, a Rede Brasil lançará 
uma campanha para estimular, entre seus 
membros, práticas de equidade dentro de suas 
operações. A ideia é engajar a rede para que 
preencha a WEP Gender Gap Analysis Tool, 
ferramenta online, com 18 questões que ajudam 
a avaliar as políticas internas, destacando 
as áreas que precisam ser melhoradas e 
identificando as oportunidades para ações e 
objetivos corporativos futuros. Assim, será 
possível elaborar um diagnóstico da Rede Brasil 
em relação ao tema e desenvolver planos de 
ação. A iniciativa tem como objetivo incentivar 
as empresas e organizações participantes a 
realizarem compromissos públicos em prol  
da equidade. 

Publicação ODS e os  
Princípios Orientadores
Para especialistas no tema, os dois grandes 
nortes de atuação em sustentabilidade 
corporativa são os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e os Princípios Orientadores 
para Empresas e Direitos Humanos. Essa 
publicação irá verificar as sinergias entre esses 

objetivos, princípios e metas, além de facilitar o 
reporte e atuação.

WEPs
A iniciativa Princípios de Empoderamento das 
Mulheres (WEPs) é uma ação conjunta do Pacto 
Global e da ONU Mulheres. Ferramenta para 
direcionar as empresas em suas iniciativas em 
prol do empoderamento feminino, os Princípios 
contribuem para a adaptação ou criação de 
políticas e práticas existentes. Consideram 
ainda os interesses dos governos e da sociedade 
civil e apoiam as interações com as partes 
interessadas, uma vez que alcançar a igualdade 
de gênero requer a participação de todos e todas. 
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Engajamento e 
Comunicação
Dá as diretrizes para as divulgações feitas pelos membros e envolve os 
participantes na comunicação dos Dez Princípios do Pacto Global e dos 
ODS dentro e fora das empresas e organizações que compõem a Rede 
Brasil. Também é um espaço para o compartilhamento de experiências de 
comunicação e formatação de novas estratégias a partir da avaliação de 
ações bem-sucedidas desenvolvidas. Prioridades em 2019:

Banco de Boas Práticas
O Banco de Boas Práticas tem como objetivo 
promover a adoção dos ODS por empresas 
brasileiras de todos os portes, integrantes 
do Pacto Global, de forma a contribuir com a 
difusão de conhecimento e o engajamento à 
Agenda 2030. Isso ocorre por meio da troca de 
experiências bem-sucedidas identificadas a partir 
da iniciativa. A companhia que possui projetos 
em consonância com pelo menos um dos 17 ODS 
pode inscrever o case, que entrará no banco, que 
será público, dentro do site da Rede Brasil, após 
ser analisado por uma comissão de avaliação. 

Campanha ODS e o Setor Empresarial
As mídias sociais dos membros do Pacto 
Global podem ser utilizadas para divulgar os 
17 ODS e as formas possíveis de envolvimento 
do setor privado com cada um deles. Com 
este propósito, foi criada a Campanha ODS e o 
Setor Empresarial, composta por peças digitais 
acompanhadas por um guia de protocolos e 
hashtags para uso pelos membros. Atualmente, 
a iniciativa conta com 90 participantes, entre 
empresas e organizações. Os conteúdos estão 

sendo divulgados ao mesmo tempo, criando 
uma agenda comum de comunicação nas mídias 
sociais, o que traz mais visibilidade para o tema.

Kit para Parceiros e Fornecedores
Trata-se de um material desenvolvido para 
potencializar a adesão de novos parceiros 
estratégicos aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. O kit busca reunir, em um único 
documento, informações claras sobre os 
ODS, a fim de que possam sensibilizar os 
principais parceiros, fornecedores e clientes dos 
integrantes do Pacto Global sobre as práticas e 
programas de sustentabilidade e as discussões 
da Rede Brasil. Em 2019, ocorrerão projetos-
piloto dentro de empresas participantes, com 
o objetivo de engajar os fornecedores dessas 
organizações. 

O Futuro que a Gente Quer
Lançado no final de 2018, o projeto compreende 
a produção de vídeos que destaquem os impactos 
das ações do setor empresarial alinhadas aos 
ODS na vida das pessoas. A iniciativa terá 17 
vídeos, sobre cada um dos ODS, que serão 
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patrocinados por organizações que integram a 
rede. Este conteúdo poderá ser utilizado pelos 
membros da Rede Brasil do Pacto Global para 
engajar seus públicos de relacionamento.

Engajamento com Associações que 
integram a Rede Brasil
Em 2019, ocorrerão projetos-piloto com 
algumas associações que integram a Rede 
Brasil. O objetivo é desenvolver, em conjunto, 
planos de comunicação e engajamento 
customizados, elaborados a partir da 
realidade de cada organização, voltado para 
sensibilizar os membros destas instituições 
para os ODS e para o Pacto Global. 
Atualmente estão em andamento programas 
com a Fiep, Fiesp e Anup. 

Jovens Profissionais
Criação de campanha de comunicação para 
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identificar jovens profissionais que atuam nas 
empresas e organizações que fazem parte da 
Rede Brasil, envolvidos no desenvolvimento de 
inovações que contribuam para o alcance dos 
ODS. As histórias dessas pessoas receberão 
destaque nos canais de comunicação do Pacto 
Global no país.

Vídeos com CEOs
Para valorizar a atuação das empresas e 
organizações que fazem parte do Comitê 
Brasileiro do Pacto Global e do Board, a Rede 
Brasil produzirá uma série de vídeos com 
os CEOS, que destacarão o envolvimento da 
companhia ou instituição com os ODS e com o 
Pacto Global. Estes vídeos serão amplamente 
divulgados pela Rede Brasil. 
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SDG Compass
O workshop SDG Compass: guia de implementação dos 
ODS para empresas foi desenvolvido pelo Grupo Temático 
ODS da Rede Brasil do Pacto Global, em parceria com o 
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (Cebds) e a Global Reporting Initiative (GRI). 
O treinamento aborda os cinco passos detalhados na 
publicação homônima, disponível neste link. O intuito 
é instruir e incentivar organizações a integrarem os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) as 
suas estratégias de negócios. O processo detalhado no 
curso contempla o entendimento dos ODS e a explicação 
das etapas necessárias para esta jornada: definição de 
prioridades, estabelecimento de metas, integração e 
relato e comunicação.

UN Global Compact Academy
Os membros que aderiram ao Pacto Global na categoria 
Participantes têm acesso a uma plataforma de 
treinamentos, a UN Global Compact Academy, a qual 
oferece diversos cursos que ajudam a inserir os ODS 
dentro das práticas diárias das empresas. Os funcionários 
dessas organizações podem criar o seu login e senha e 
realizar os treinamentos à vontade.  A ferramenta propõe 
uma experiência de ensino e engajamento com foco nas 
questões mais relevantes para as empresas sustentáveis. 
São sessões interativas e conduzidas por especialistas 
e cursos em formato e-learning, nos quais os usuários 
conseguem acompanhar e medir o seu progresso. 
Participe da Academy.

Due Diligence em Direitos Humanos
Treinamento baseado nos Princípios Orientadores sobre 
Empresas e Direitos Humanos, que atribui às organizações 
um importante papel em proteger, respeitar e remediar. 
Em 2019, a Rede Brasil reforçará a sensibilização de 
empresas e instituições sobre o tema, com a realização da 
capacitação em diversas regiões do país.  

Capacitação
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GOVERNANÇA DO PACTO GLOBAL
A estrutura de governança é liderada pelo Board, formado por um presidente e quatro 
vice-presidentes, representantes das empresas que fazem parte da iniciativa no país. Existe 
ainda o Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG), integrado por executivos dos membros. 
Esta instância é responsável pelos regimentos dos Grupos Temáticos, pelas normas, pela 
definição do orçamento e das medidas de integridade. Uma Comissão de Governança zela 
pelas diretrizes do CBPG e pelo cumprimento das regras orçamentárias e analisa casos de 
violação dos princípios do Pacto Global. A execução dos programas e iniciativas fica a cargo 
da Secretaria, formada por profissionais vinculados ao Pnud.

POR QUE FAZER PARTE?
• Acesso a treinamentos no Brasil e no exterior, por meio da UN Global Compact Academy e 
de outras ferramentas.

• Possibilidade de integrar projetos liderados pelo Pacto Global, por outras empresas, por 
agências da ONU e por organizações parceiras.

• Hub de conhecimento: os membros podem baixar publicações, guias, cartilhas e ingressam 
em uma rede global de instituições e empresas, que possibilita a troca de experiências e o 
compartilhamento de informações.

• Participação em eventos nacionais e internacionais.

QUEM PODE ADERIR?
Organizações com ou sem fim empresarial, de pequeno, médio e grande portes.

COMO FAZER PARTE DA REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL?

1 Entre no website da rede Brasil do Pacto Global: www.pactoglobal.org.br

2 Imprima e preencha a carta modelo de acordo com seu perfil:

3 Repasse a carta preenchida ao principal executivo 
da organização, que deverá assiná-la

4 Preencha o formulário de acordo com o seu caso e 
anexe a carta de adesão ao Pacto Global:

Organização SEM atividade empresarial

Organização COM atividade empresarial

Formulário On-Line de Adesão SEM atividade empresarial

Formulário On-Line de Adesão COM atividade empresarial
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 www.pactoglobal.org.br

+55 (11) 2500-5285
pacto.global@undp.org

www.unglobalcompact.org

Rede Brasil
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