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Lançado em 2000 pelo então secretário-
geral das Nações Unidas, Kofi Annan, o 

Pacto Global é uma chamada 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.  



As empresas são parceiras vitais no 

alcance dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e 

elas podem contribuir por meio 

de suas atividades principais. 

Solicitamos que as empresas 

de todo o mundo avaliem seu 

impacto, estabeleçam metas 

ambiciosas e comuniquem seus 

resultados de forma transparente. 

 

BAN KI-MOON 
SECRETÁRIO GERAL DAS NAÇÕES UNIDADES 
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160 

PAÍSES 

13 MIL 

MEMBROS 

80 

REDES  

LOCAIS 

QUEM PARTICIPA 

EMPRESAS E 

ORGANIZAÇÕES 

PACTO GLOBAL NO MUNDO         



PACTO GLOBAL NO BRASIL         

DESDE 

2003 
 

800 
MEMBROS 

TERCEIRA 
MAIOR DO MUNDO 



ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

DO PACTO  
GLOBAL 
NO BRASIL  

18 INICIATIVAS 



O Pacto e o tema da diversidade 
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OS ODS E AGENDA 2030  



 Setembro de 2015: representantes dos 193 Estados-membros da ONU reconheceram que a erradicação da 

pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um 

requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.  

 “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”: os países 

comprometeram-se a tomar medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável 

nos próximos 15 anos sem deixar ninguém para trás. 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável  



 A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz 

universal.  

 O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e 

promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta.  

 Objetivos e metas claras, para que todos os países adotem de acordo com suas próprias prioridades e atuem no 

espírito de uma parceria global que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no 

futuro. 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável  



São integrados e indivisíveis, e mesclam, 
de forma equilibrada, as três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: a econômica, 

a social e a ambiental. 
 

São ferramentas de planejamento a médio 
e longo prazo. 



Princípios da Agenda 2030 

UNIVERSALIDADE 
 

• Relevantes para todas as pessoas 

• Não confundir com uniformidade!  

INTEGRAÇÃO 
 

• Balancear as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: ambiental, social e econômica. 

• Lidar com contradições e maximizar sinergias. 
 

“NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS” 
 

• Os ODS beneficiam todas as pessoas em todos os lugares. 

• É preciso ir além das médias estatísticas e desagregar dados. 



ODS que dialogam diretamente com diversidade 





O Brasil possui desafios grandiosos pela frente. Em somente 1 ODS o país está em linha com o esperado, enquanto 
temos 4 com um desafio robusto e outros 10 com desafios significantes.  

Em 16 dos 17 ODS o país possui desafios relevantes, em 2018 

Os principais desafios estão em Saúde e Bem Estar, Trabalho descente e 

Crescimento econômico, Redução das Desigualdades e Paz, Justiça e 

Instituições Fortes. 

Fonte: Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2019): Sustainable Development Report 2019. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable 

Development Solutions Network (SDSN). 



Em 7 ODS existe melhoria em ritmo moderado e 4 ODS estão estagnados. Em 1 ODS, o Brasil tem tendência de piora 
e em 3 ODS não há dados históricos possíveis para verificar a tendência. 

Existe uma tendência de que se nada mudar, o Brasil pode não atingir 88% das metas. 

Atingimento dos ODS 

Tendência por Objetivo 

Fonte: Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2019): Sustainable Development Report 2019. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable 

Development Solutions Network (SDSN). 



PORQUE OS ODS E A SUSTENTABILIDADE SÃO 
IMPORTANTES PARA AS EMPRESAS? 





Vidros quebrados em 

canteiros de obra 

viram pastilhas 

Painéis de MDF feitos 

de pinus e eucalipto 

certificados pelo FSC 

com textura fiel à da 

madeira natural 

ÁGUA É TEMA CRÍTICO 

Perdas no processo de captação e 

distribuição de água e má utilização 

por parte do consumidor podem 

comprometer futura disponibilidade 

hídrica. Aquecimento global 

Perdas previstas na 

agricultura em 2020: R$ 

7,4 bilhões (Embrapa) 

 Café R$ 600 milhões 

 Soja R$ 3,9 a R$ 4,3 

bilhões 
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@PACTOGLOBALBR /PACTOGLOBALBR /IN/PACTOGLOBALBR 

Entre no website da Rede Brasil do Pacto Global  
 

www.pactoglobal.org.br 

Marcelo Linguitte 
marcelo.Linguitte@undp.org 
C: 11 9 8578 6588 

OBRIGADO!! 


