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O Ambição pelos ODS é uma iniciativa do Pacto Global da ONU, em parceria com SAP e 
Accenture, que visa desafiar e apoiar as empresas para que estabeleçam metas ambiciosas e 
integrem os objetivos de  desenvolvimento sustentável em suas estratégias de negócio. No 
Brasil, o programa conta também com o apoio da Falconi.

Para isso, propõe metas claras de sustentabilidade e oferece uma jornada em ODS para 
que as empresas possam estabelecer suas prioridades e desenvolver planos concretos para 
alcançá-las.

A primeira edição ocorreu de dezembro de 2020 a junho de 2021 e contou com a participação 
global de 650 empresas, sendo que no Brasil foram 22.



• 

1ª edição do Ambição pelos ODS 
em números globais

* Fonte: pesquisas com os participantes do programa realizadas pela equipe do UN Global Compact.

Mais de USD 1 trilhão em receita
das organizações participantes

Empresas de todos os setores

81%
de satisfação geral 
com o Programa

77%
concordam 
que o Ambição pelos 
ODS ajudou no 
estabelecimentos de 
metas ambiciosas*

+7.9
milhões
de colaboradores

+110
empresas com mais
de 10.000 colaboradores

+490
empresas com menos
de 10.000 colaboradores

+650
empresas 
participantes 
em todo o mundo

65 
países 
alcançados

Executado em 30 redes locais
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No Brasil

O Ambição pelos ODS ajudou a fortalecer o tema 
sustentabilidade na companhia.

Durante a jornada, foi possível estabelecer e revisar metas 
e objetivos que contribuem significativamente para o 
alcance dos ODS, além de engajar líderes e equipes para 
a conquista de um mundo mais sustentável.

Participante da Iguá Saneamento

“Ter participado do programa foi um presente para nós, 
pois além das boas conexões com outras empresas 
também foi possível experimentar orientações práticas e 
didáticas de como integrar os ODS à estratégia da 
companhia. Tudo isso em meio a uma espaço democrático 
de boas discussões rumo a ambição pelos ODS.”

Participante CBA

“Participar do Ambição pelos ODS foi uma experiência 
transformadora que trouxe mais do que imaginávamos.” 

Participante da Afya

A empresa já tinha no seu DNA um elevado compromisso 
com causas ambientais e sociais, mas o programa Ambição 
pelos ODS proporcionou um avanço significativo na 
política corporativa demonstrando como e por que a 
profissionalização destas iniciativas são relevantes para o 
negócio. Recomendo.

Participante da Totalmix



Participantes
por empresa

Participantes

Cada empresa indicou 02 participantes, que 
acompanharam todos os conteúdos e oficinas, 
e que foram responsáveis pelo desenvolvimento
 de metas ambiciosas.

Champions

Cada empresa indicou um Champion interno, 
responsável por acompanhar o Programa e 
a validar internamente as metas desenvolvidas 
pelos participantes.



Estrutura e
metodologia
A metodologia de integração do Ambição pelos 
ODS foi desenvolvida globalmente pelo Pacto 
Global da ONU, em parceria com a Accenture. 
No Brasil, a primeira edição da jornada também 
contou com o apoio da Falconi. O programa foi 
composto por diversas atividades, tais como:

Sessões On Demand
Conteúdos globais, disponíveis em português pela 
Academia do Pacto Global, para um processo de 
aprendizagem que leva em conta o ritmo de cada 
participante.

Oficinas
Sessões facilitadas ao vivo para exposição de 
conteúdo, realização de atividades, perguntas e 
respostas e trocas entre os participantes.

Atividades entre oficinas
Atividades e materiais para serem desenvolvidos 
entre as oficinas, que guiam a jornada dentro de 
cada organização.

Assessorias
Uma hora de assessoria mensal por empresa durante 
os seis meses de programa.
.



O framework
do Ambição pelo ODS Aumentar a ambição

integração de negócios

Definir prioridades para o impacto dos ODS e identificar referências relevantes 
por meio da Priorização Por Princípios.

Definir metas que correspondam ou excedam o nível de ambição da referência, 
seja como uma nova meta ou por meio do alinhamento de metas existentes.

Identificar os pilares que podem ser seguidos para alcançar cada objetivo e 
moldar ações e iniciativas para impulsionar o progresso.

Definir metas para acompanhar o progresso e orientar a comunicação com as 
partes interessadas.

Estabelecer métricas de desempenho para avaliar o progresso e o impacto, que 
informarão a tomada de decisões e determinarão os fluxos de dados necessários.

Determinar os processos de negócios necessários para permitir os fluxos de 
dados e a ação de acionamento.

Identificar oportunidades do sistema para acelerar a integração e desbloquear 
maior valor e impacto.

Aproveitar as oportunidades tomando as Decisões-Chave de Design (KDDs) 
para a implementação do sistema de negócios.

Pilar 1
Ações

Pilar 2
Ações

Pilar 3
Ações

Meta 1 Meta 1 Meta 1

Métricas

Processo de
negócios

Processo de
negócios

Processo de
negócios

Processo de
negócios

Métricas Métricas

Oportunidade
de sistema

Oportunidade
de sistema

Oportunidade
de sistema

KDD1 KDD2 KDD3

NOVO OBJETIVO EM CONFORMIDADE COM 
O NÍVEL DE AMBIÇÃO DA REFERÊNCIA

IDENTIFICAR AS REFERÊNCIAS RELEVANTES 
COM BASE NAS PRIORIDADES



Fases

ONBOARDING

• 1 oficinas
• 02 sessões ondemand
• 01h de assessoria
individual

• 4 oficinas
• 02 sessões ondemand
• 01h de assessoria
individual

• 4 oficinas
• 03 sessões ondemand
• 01h de assessoria
individual

• 4 oficinas
• 03 sessões ondemand
• 01h de assessoria
individual

• 02 oficinas
• 01h de assessoria
individual

O Ambição pelos ODS

FASE 1
Entendendo as 

Ambições

FASE 2
Priorização e definição 

de metas

FASE 3
Integração de 

tecnologias

FASE 4
Comunicando 

o progresso

DEZ - 2020

Veja em detalhes o resumo de cada 
fase e seus respectivos entregáveis.

JAN - FEV 2021 MAR - ABR 2021 ABR - MAI 2021 JUN - 2021

Devido à pandemia de Covid-19 e às restrições 
de distanciamento social, o programa foi 
executado inteiramente online. Foi dividido em 
4 fases, além do onboarding.do programa
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Onboarding

Além de dar as boas-vindas ao programa 
e explicar a estrutura, o onboarding foi o 
primeiro momento de trocas entre os 
participantes, fundamental no período 
de distanciamento físico.

Essa integração ocorreu já em dezembro 
de 2020, quando os participantes 
receberam o guia de boas-vindas.

Também neste período, foi realizado um 
diagnóstico para guiar a evolução das 
empresas ao longo da jornada.



No início do Programa, foi realizada uma pesquisa 
diagnóstico para entender como estava o nível de 
maturidade das empresas em relação aos ODS e 
ao estabelecimento de metas ambiciosas.

38% declararam possuir  clareza de como a operação da 
empresa impacta os ODS

Sobre a integração dos ODS na empresa, 
28% afirmaram estar começando a conhecer os ODS 
(etapa 1)
9% afirmaram que já estavam reportando e comunican-
do os resultados (etapa 5)

42% afirmaram que foram definidos indicadores alinha-
dos à Agenda 2030
38% afirmaram que foram estabelecidas metas para os 
indicadores definidos

42% afirmaram que as metas de sustentabilidade da 
empresa eram ambiciosas

Sobre o estabelecimento de metas ambiciosas para o 
nível executivo/ estratégico atreladas aos ODS:

23% já tinham metas estabelecidas
48% ainda não tinham
29% não sabiam ou as metas ainda estavam sendo de-
senvolvidas

Sobre compromissos públicos se comprometendo com a 
Agenda 2030 e com os ODS:
48% já tinham compromissos assumidos

Diagnóstico 
inicial
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Fases da 
integração

Cada fase do Ambição pelos ODS foca em um passo 
específico da jornada de integração:

Entendendo as Ambição

Priorização e estabelecimento de metas

Integração de tecnologias

Comunicação do progresso

Cada fase foi composta por sessões 
on demand na Academia do Placto 
Global (plataforma online de aprendiza-
gem), oficinas facilitadas pelas equipes 
do Pacto Global, Accenture e Falconi, 
atividades e assessorias bilaterais.

Ao longo da jornada, foram também 
implementados entregáveis, a fim de 
garantir o avanço da jornada em cada 
um dos passos.



Atividades
Onboarding

* Os materiais on demand estão disponíveis no Academy

Quem participaFormato



Atividades
Fase 1: entendendo as atividades

Quem participa



Entregáveis
Fase 1

Objetivo Entregável



Atividades
Fase 2: Priorização e definição de metas

Título Formato Data Hora Quem participa



Entregáveis
Fase 2

Objetivo Entregável



Atividades
Fase 3: integração de tecnologias

Quem participa



Entregáveis
Fase 3

Objetivo Entregável



Atividades
Fase 4: Comunicando o progresso

Quem participa



Visibilidade
em eventos

como? como?Além disso, o Ambição pelos ODS 
promoveu um Encontro com 
CEOs das empresas participantes 
do programa para debater sobre a 
importância de estabelecer 
compromissos público ambiciosos. 

Teresa Vernaglia, CEO da BRK 
Ambiental, participou do 
painel sobre o Ambição pelos 
ODS na Leaders Summit 2021.

Como um programa global, os 
participantes foram convidados 
a participar de eventos 
internacionais, como a Leaders 
Summit 2021.

Data: Junho, 2021
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Resultados

Com os conteúdos do Ambição pelos ODS, os participantes 
puderam desenvolver metas ambiciosas e integrá-las 
no planejamento estratégico da empresa, além de projetar 
como será a jornada nos próximos 3, 6 e 9 meses.

06 estabeleceram 
metas ambiciosas 

alinhadas aos ODS 5

05 estabeleceram 
metas ambiciosas 

alinhadas aos ODS 6

01 estabeleceu 
metas ambiciosas 

alinhadas aos ODS 8

06 estabeleceram 
metas ambiciosas 

alinhadas aos ODS 13

02 estabeleceram 
metas ambiciosas 

alinhadas aos ODS 16

Estabelecimento de compromissos públicos 
alinhados aos benchmarks do programa



05 
Compromissos 
públicos
assumidos ao final do programa

Conheça os 10 benchmarks propostos pelo Ambição pelos ODS aqui.

ODS 13
Redução de Emissões de forma baseada na ciência e 
alinhada a uma trajetória de 1.5°C

ODS 06
Impacto Líquido positivo na água

ODS 05
50% de mulheres nos cargos gerenciais até 2030

ODS 05
50% de mulheres nos cargos gerenciais até 2030

ODS 16
50% de mulheres nos cargos gerenciais até 2030

https://www.google.com/url?q=https://materiais.pactoglobal.org.br/ambicao-pelos-ods-materiais-referencia&sa=D&source=editors&ust=1628099652897000&usg=AOvVaw0hac2DIl9LpUiG1pP4N7A0


Sobre
A Rede Brasil do Pacto Global é uma iniciativa de 
sustentabilidade corporativa vinculada à Organização das 
Nações Unidas. Contamos com mais de 1200 membros, 
entre eles as maiores empresas que atuam no território 
nacional. 

Nossa missão é engajar o setor privado na 
Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e para isso promovemos ações e 
desenvolvemos atividades, estudos e soluções por meio 
de frentes temáticas.

Saiba mais: www.pactoglobal.org.br

www.pactoglobal.org.br


Sobre
A Accenture é uma empresa global de serviços profissionais 
com recursos de ponta em digital, nuvem e segurança. 
Combinando experiência inigualável e habilidades 
especializadas em mais de 40 setores, oferecemos os serviços 
Strategy & Consulting, Interactive, Technology e Operations - 
todos suportados pela maior rede mundial de Centros de 
Tecnologia Avançada e Operações Inteligentes. 

Nossos 569.000 colaboradores entregam o que prometem em 
termos de tecnologia e criatividade humana todos os dias, 
atendendo clientes em mais de 120 países. Abraçamos o poder 
da mudança para criar valor e sucesso compartilhado para 
nossos clientes, pessoal, acionistas, parceiros e comunidades. 

Visite www.accenture.com.br



Sobre
A Falconi é uma consultoria para geração de valor por meio de 
soluções em Gente e Gestão com tecnologia. Fundada pelo 
professor Vicente Falconi, é atualmente a maior consultoria de 
gestão brasileira da América Latina. Reconhecida por sua 
capacidade de transformar organizações públicas e privadas, 
possui um time de cerca de 700 consultores espalhados por 
mais de 30 países e já atuou em mais de 6 mil projetos ao 
longo de 40 anos de história. 

Para mais informações, siga @falconioficial nas redes sociais 
e visite: www.falconi.com.
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