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Pacto Global no Brasil



Pacto Global das Nações Unidas

• Lançado em 2000 por
Koffi Annan

• Mais de 12 mil 
signatários, sendo 8 mil 
empresas

• Mais de 100 Redes
Locais em 145 países

Ação, colaboração e coinvestimento para um futuro mais 
sustentável



Os Dez Princípios

Direitos
Humanos

Trabalho

Meio 
Ambiente

Combate
à 

Corrupção

Derivados de cinco declarações 
universais adotadas pelas Nações 
Unidas



Rede Brasileira do Pacto Global

Criada em 2003

Parceria com o PNUD Brasil desde 2011

Organização multi-stakeholder

Mais de 650 organizações participantes



Perfil participantes

Em 12/2014



Comitê Brasileiro do Pacto Global

Amaggi • Anglo American • Associação Comercial do
Paraná • Banco Bradesco • Banco do Brasil • Banco Itaú
Unibanco • Banco Santarder • BASF América do Sul •
Beraca • BM&FBOVESPA • Braskem • Caixa Econômica
Federal • Central Nacional Unimed • COPEL • CPFL •
Endesa Brasil • FIEMG • FIEP • FIESP • Fundação Dom
Cabral • Grupo Abril • Grupo Libra • Hospital Albert
Einstein • Instituto Ethos • ISAE • Itaipu Binacional •
Natura • Nestlé • Novozymes Latin America • Petrobras •
PNUD • Promon • PwC • Samarco • Sanasa • SESI • Vale •
Whirlpool Latin America



OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (ODS)

1. Histórico

2. Processo global de discussão

3. Os ODS e suas interconexões - ODS 12

4. O papel de ONU e do Pacto Global

5. Oportunidades de Engajamento



De onde vêm os Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável(ODS)? 

 Conferência das N.U. sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Eco 92 : 

Conscientização sobre a necessidade de integrar meio ambiente e 

desenvolvimento e discussão sobre as proteções ambientais mais urgentes e 

desenvolvimento socioeconômico

 Conferência de Joanesburgo – Rio+10:  O desenvolvimento sustentável(DS) 

foi reconhecido como um  objetivo global para instituições em nivel nacional, 

regional e internacional. Integração do DS nas atividades relevantes das 

agências da ONU.  Papel das instituições em aproximar as instituições

financeiras internacionais e os bancos de desenvolvimento multilaterais e o 

sistema ONU.



De onde vêm os Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável(ODS)? 

 Conferência das N.U. sobre DS – Rio +20: Renovar compromisso global com o

crescimento econômico, melhoria social e proteção ambiental, com foco na

redução da pobreza, promovendo o crescimento dos postos de trabalho,

energia limpa e uso mais justo e sustentável de recursos naturais

 ODS surgem como um conjunto de objetivos com metas mensuráveis para

atingir o DS globalmente

 Reconhecimento de mudanças fundamentais na forma pela qual as

sociedades consumem e produzem são indispensáveis para atingir o DS

global



2015 é o prazo final para os Objetivos do Milênio…
... A transição 



 www.felipa.com.br
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Fonte: UN Foundation and Dalberg analysis

Painel de Alto Nível
(Relatório junho 2013)
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Processos que alimentam a Agenda de Desenvolvimento  Pós-2015

Grupo de Trabalho Aberto sobre os ODS 
(GTA/ODS)

Relatório
do 

GTA/ODS
(set. 2014)

Relatório do SG
ODMs e Pós-2015

(set. 2013)

Negociações dos Estados-
Membros 

Acordo
Discussão
do Processo

Acordo

Key:
GT ODS / Processos Rio +20

Processos do SG-ONU

Consultas Externas da ONU

Atividades fora da ONU

Negociações Estados-Membros

Outros Processos

Consultas Temáticas 

Consultas nos países

Conversas globais (consultas online)

Rede ODS/Pacto
Global da ONU

Atividades que não são da ONU (ex.: sociedade civil, fundações, setor privado) pesquisa e consultas

Comitê de Especialistas sobre
Financiamento

(Relatório até set. 2014)

Relatório-
Síntese
do SG

Fórum Político de Alto Nível
(Relatório até set. 2014)

Negociações sobre Mudanças do Clima
(Acordo até o fim de 2015)

Setembro:
68ª AG-ONU 

Setembro:
69ª AG-ONU
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2015 é o prazo inicial para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável …

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 

lugares;

2. Acabar com a fome, alcançar  a segurança alimentar e 

melhoria da nutrição, e promover a agricultura sustentável;

3. Assegurar uma vida saudável e promover o  bem-estar para 

todos, em todas as idades;

4. Garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida 

para todos;

5. Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas;



2015 é o prazo inicial para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável …

6. Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e 

saneamento para todos;

7. Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e moderna 

para todos;

8. Promover o crescimento econômico  sustentado, inclusivo e 

sustentável , emprego pleno e produtivo, e trabalho digno para 

todos;

9. Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização 

inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação;

10. Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles;

11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis;  

12. Assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis;



2015 é o prazo inicial para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável …

13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e 

seus impactos

14. Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, mares e

recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;

15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas,

combater à desertificação, bem como deter e reverter a degradação

do solo e a perda de biodiversidade;

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para

todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em

todos os níveis;

17. Fortalecer os mecanismos de implementação e revitalizar a

parceria global para o desenvolvimento sustentável.



Interconexões entre os ODS 

ODS Interconexão

1- Pobreza Alimento, Saúde, Educação, Gênero, Crescimento
Econômico e Emprego, Infraestrutura e 
Industrialização, Desigualdade, Cidades, Clima, Oceanos
e Recursos Marinhos, Ecossistemas e Biodiversidade, 

2- Segurança Alimentar Agricultura e Sustentável Pobreza, Cidades, Mulheres, Desigualdade, Clima, 
Ecossistemas e Biodiversidade, Água, CPS*

3 –Saúde Mulheres, Cidades,  CPS* , Desigualdade, Água, Instituições
Efetivas

4- Educação Desigualdade, Industrialização, CPS*, Instituições
Efetivas

5- Igualdade de Gênero Desigualdade, Industrialização, CPS*, Instituições
Efetivas, Saúde

6- Água e Saneamento Desigualdade, CPS*,  Saúde, Mulheres, Infraestrutura, 
Ecossistemas e Biodiversidade

7 – Acesso à energia Desigualdade, CPS*, Industrialização, Infraestrutura,  
Clima

*Consumo e Produção Sustentável (CPS) 



Interconexões entre os ODS 

*Consumo e Produção Sustentável

ODS Interconexão

8 – Crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente
para todos

Desigualdade, Instituições Efetivas, CPS*, Educação, 
Oceanos

9-Infraestrutura e Industrialização Desigualdade, Clima, CPS*, Energia , Água, 
Industrialização, 

10-Reduzir a desigualdade Desigualdade, Insitutuições Efetivas,  Industrialização, 
Pobreza

11- Cidades Sustentáveis Ecossistemas e Biodiverisdade, Pobreza,  Mudanças
Climáticas , Saúde, CPS* , Desigualdade, Água, Instituições
Efetivas, Infraestrutura

12- Padrões de Consumo e Produção Sustentáveis Industrialização,  Mulheres, Água, Infraestrutura, 
Oceanos, Ecossistema e Biodiversidade, Saúded, Educação,  
Instituições Efetivas

13- Mudanças climáticas Água, Infraestrutura, Educação, CPS*, Instituições
Efetivas, Saúde ,  Agricultura Sustentável e Segurança Alim

14- Conservação e uso sustentável dos Oceanos CPS*, Ecossistemas e Biodiversidade, Mudanças Climáticas, 
Industrialização e Instituições Efetivas

15- Ecossistemas e Biodiversidade Água, Oceanos, Segurança Alimentar e Instituições Efetivas, 

16- Sociedades pacíficas e inclusivas,  acesso à Justiça e    
Instituições Eficazes :  Combate à corrupção

Saúde, Educação, Mulheres, Industrialização,
Desigualdade, Cidades



Interconexão entre os ODS 

*Consumo e Produção Sustentável

ODS Interconexão

17 – Fortalecer os mecanismos de 
implementação e revitalizar a 
parceria global  para o 
Desenvolvimento Sustentável

TODOS !!!!

Dos 17 ODS, 13  têm relação com industrialização e infraestrutura e  12 com 

Consumo e Produção Sustentável



Metas do ODS 12: PCS e o Desenvolvimento de 

indicadores nacionais

12.1 implementar o Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo Sustentáveis (10YFP), 
desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento

12.2 até 2030, alcançar uma gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais 

12.3 até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, em nível de varejo e
do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento,
incluindo as perdas pós-colheita

12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, 
ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os quadros internacionais acordados, e reduzir 
significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre
a saúde humana e o meio ambiente ( Indicadores também qualitativos -

12.5 até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem
e reutilização  (Economia Circular)

12.6 incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, à adoção de práticas 
sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios 



Metas do ODS 12: PCS e o Desenvolvimento de 

indicadores nacionais

12.7 promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

12.8 até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização
para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza 

Meios de Implementação

12.a Apoiar países em desenvolvimento, para que fortaleçam suas capacidades científicas e tecnológicas de
evoluir para padrões mais sustentáveis de produção e consumo

12.b desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável, 
para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais 

12.c racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o consumo exagerado, 
eliminando as distorções de mercado, de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da 
reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus 
impactos ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades específicas e condições dos países em 
desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos adversos sobre o seu desenvolvimento de uma forma
que proteja os pobres e as comunidades afetadas



O papel das Organizações Intergovernamentais

ODS
Programas e Agências

Espec.

1 UNDP(PNUD),UN-HABITAT, 
FAO, UNFPA, ECOSOC

2 FAO

3 UNAids, PAHO (OPAS-
Organização Pan-Americana 
da Saúde ) WHO (OMS)

4 UNESCO

5 UN Women (ONU Mulheres)
UNAids

6 UNICEF

7 UNEP (PNUMA)

ODS
Programas e Agências

Espec.

8 OIT, Banco Mundial

9 UNIDO

10 ECOSOC(Conselho Econômico e 
Social das N.U.)

11 UN-HABITAT, UNISDR( United 
Nations International Strategy for 
Disaster Reduction -Estratégia Int. 
das N.U. para Redução de 
Desastres)

12 UNEP(PNUMA)

13 UNEP(PNUMA)

14 UNEP(PNUMA)

15 UNEP(PNUMA)

16 UNHCR(ACNUR)

17 TODAS, Pacto Global da ONU



O desafio da implementação

• Fortalecimento da Organização das Nações Unidas

• Tecnologia de Comunicação

• Inovação



Missão do Pacto Global da ONU

Engajar o setor empresarial no atendimento dos objetivos
das Nações Unidas, por meio da integração da
sustentabidade em seus modelos de negócios



Pacto Global e a Agenda Pós 2015

- Articulador de consultas para incluir a opinião do setor privado no
processo de transição;

- Impulsionador da transição ODM-ODS entre as empresas e outros atores:
ONGs, Governos, Associações, Academia ;

- Incentivador da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável(ODS) entre os atores globais por meio de Parcerias

ODM ODS



Rede Brasileira e a implementação dos ODS



Formas de engajamento multi-stakeholder 

• Grupode Trabalho: locais e internacionais

• Laboratórios de Colaboração: Movimento contra a Perda de Água na
Distribuição ( em construção) 

• Plataformas Temáticas Globais

Próximas iniciativas:

• Laboratório de Energia e Clima
• Worshop sobre a contribuição das empresas na implementação do ODS12 
- PNUD e FGV 



Contatos

Telefone:
(11) 2500 5291

Email: 
pacto.global@undp.org

Redes sociais:

@pactoglobalbr

/pactoglobalBR

www.pactoglobal.org.br


