
A Jornada em ODS do
Pacto Global da ONU

3a EDIÇÃO

APOIO:REALIZAÇÃO:



UMA AMBIÇÃO GLOBAL

O Ambição pelos ODS é uma iniciativa do Pacto Global 
da ONU, com apoio da SAP e da Accenture. No Brasil, 
conta também com o apoio da Falconi.

O programa é executado em mais de 30 países e já teve 
duas edições executadas.

Para participar, sua empresa deve integrar a Rede Brasil 
do Pacto Global (veja aqui se já faz parte) e pode estar 
em qualquer nível de maturidade de sua jornada em 
sustentabilidade. 

*Dados da pesquisa global realizada pela equipe do UN Global Compact

concordam que o Ambição 
pelos ODS ajudou no estabelecimento 
de metas ambiciosas

"Foi gratificante estarmos na primeira turma junto 
às 650 empresas pioneiras que participaram 
globalmente. Tivemos a oportunidade de conhecer 
a atuação de organizações do nosso setor, o que 
nos mostra a oportunidade de construir parcerias 
futuras para o alcance dos ODS. Foi muito bom!"

NO MUNDO*

81% de satisfação geral 
com o Programa

79%

Participante da 1ª edição

https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants


O Ambição pelos ODS oferece um programa de aceleração focado
no estabelecimento de metas ambiciosas e na integração da 
sustentabilidade à estratégia do negócio.

Ao longo de seis meses, de janeiro a junho de 2023, você irá aprender a:

Priorizar os ODS 
impactados pela 

organização.

Definir metas 
e indicadores 

alinhados a 
benchmarks 

globais.

Conectar as metas 
de sustentabilidade 
ao gerenciamento 
e aos processos já 

existentes do negócio.

Realizar 
compromissos

públicos e 
comunicar o 
progresso.

APOIO E DIRECIONAMENTO
PARA AVANÇAR NA JORNADA
ESG DE SUA EMPRESA



AO FIM DA JORNADA, 
COMPROMISSOS PÚBLICOS
Com a crescente da Agenda de ESG e o foco em uma retomada mais 
sustentável pós pandemia, muitas empresas têm comunicado seus 
compromissos com sustentabilidade. 

O Ambição pelos ODS visa dar visibilidade e transparência para esses 
compromissos, propondo que estejam conectados a benchmarks globais.

São 10 benchmarks, pensados a partir dos principais desafios e 
oportunidades da Agenda 2030 para as empresas. Veja a seguir:

Clique aqui e veja o material completo 
sobre os benchmarks do Programa. 

https://materiais.pactoglobal.org.br/ambicao-pelos-ods-materiais-referencia


OS 10 BENCHMARKS DO PROGRAMA

Equilíbrio de gênero em todos os níveis de gestão

Zero incidência de corrupção

Zero resíduos destinados a aterros e incineração

100% de recuperação de recursos, com todos 
os materiais e produtos recuperados e reciclados 
ou reutilizados ao final do uso

Redução de emissões de forma baseada na 
ciência e alinhada a uma trajetória de 1.5°C

Impacto líquido positivo da água em 
bacias com estresse hídrico

Insumos de materiais 100% sustentáveis que são 
renováveis, recicláveis ou reutilizáveis

100% dos funcionários da organização com
salário digno

Neutralidade da degradação da terra, 
incluindo desmatamento zero

Descarga zero de poluentes e produtos 
químicos perigosos

Esperamos que, ao fim do programa, sua empresa possa se comprometer
com pelo menos uma das metas propostas:



COMO A JORNADA FUNCIONA

Participantes
 por empresa
Até 2 profissionais 

+ Champion 

Duração e 
carga horária
6 meses de duração
Cerca de 40 horas
totais de conteúdo

Metodologia
& estrutura

Metodologia desenvolvida
pelo Pacto Global da ONU, em 

parceria com Accenture

Sessões on demand + 
oficinas + atividades internas

+ assessoria individuais

Voltada para
Empresas integrantes da

Rede Brasil do Pacto Global
em diferentes níveis

de maturidade



METODOLOGIA & ESTRUTURA
A metodologia de integração do Ambição pelos ODS foi desenvolvida 
globalmente pelo Pacto Global da ONU, em parceria com a Accenture. No Brasil, 
a jornada conta também com o apoio da Falconi. A jornada é composta por:

Assessorias
individuais

Uma hora de assessoria 
por empresa durante os seis 

meses de programa.

Atividades
entre oficinas

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

cada organização.

Oficinas
Sessões facilitadas ao vivo para 

realização de atividades, 
perguntas e respostas e trocas 

entre os participantes.

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.



“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

Podem participar da jornada até 2 funcionários
de empresas integrantes da Rede Brasil do Pacto Global.

Para um melhor aproveitamento do programa, 
recomendamos que essa dupla seja formada por 
representantes das áreas de sustentabilidade 
e de gestão, para que ambas estejam cobertas.

Além disso, cada empresa deve indicar um 
Champion, profissional de nível executivo que possa 
acompanhar o progresso no programa e fazer as
validações, quando necessário.

PARTICIPANTES POR EMPRESA



ONBOARDING

Boas-vindas ao programa

Conhecendo o Ambição 
pelos ODS

Diagnóstico inicial

Integração à iniciativa

Identificação do nível
de maturidade da empresa

e principais desafios

1 oficina de 02 horas

Identificação dos 
ODS e benchmarks

prioritários do negócio

4 oficinas de 02 horas cada

02 sessões ondemand de 
aprox. 30 minutos cada

Pré definição de metas 
ambiciosas alinhadas aos 
benchmarks do programa

4 oficinas de 02 horas cada

03 sessões ondemand 
de aprox. 30 minutos cada

Integração das metas de 
sustentabilidade ao negócio

4 oficinas de 02 horas cada

03 sessões ondemand de 
aprox. 30 minutos cada

Comunicação de 
compromissos públicos 
Construção de relatórios 

à luz dos ODS

02 oficinas de 
02 horas cada

Como priorizar 
estrategicamente os ODS 
de acordo com impacto 

do negócio

Como definir metas 
ambiciosas alinhadas

aos benchmarks 

Como consolidar as
metas do negócio

Como incorporar metas 
ambiciosas na estrutura 

do negócio

Como desenvolver e/ou 
se utilizar de sistemas 
que facilitem o alcance 

das metas

Como fazer compromissos 
públicos

Como mensurar e 
comunicar o progresso

Pesquisa Diagnóstico final

O Ambição pelos ODS
FASE 1

Os benchmarks &
Priorização de Impacto

FASE 2
Definição de metas 

ambiciosas

FASE 3
Integração e tecnologias 

facilitadoras

FASE 4
Compromissos públicos & 
comunicação do progresso

NOV 2022 JAN - FEV  2023 FEV - MAR 2023 ABR - MAI 2023 JUN 2023
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EXECUTADA DE JANEIRO A JUNHO/2021 EXECUTADA DE JANEIRO A JUNHO/2022

SOBRE EDIÇÕES ANTERIORES

1ª EDIÇÃO 2ª EDIÇÃO

EMPRESAS PARTICIPANTES: EMPRESAS PARTICIPANTES:

NOVOS
COMPROMISSOS
PÚBLICOS 
AO FINAL
DO PROGRAMA

5 “Foi excelente oportunidade de agregar 
conhecimento e fazer parte como representante 
do seleto grupo de empresas que irão se 
comprometer com a Agenda 2030. Aproveito 
para agradecer a disponibilidade de todos em 
compartilhar conhecimentos e saberes.”

Participante da 1ª edição

NOVOS
COMPROMISSOS
PÚBLICOS 
AO FINAL
DO PROGRAMA

6 
“O Programa é muito bom e 
faz com que as ideias sobre 
os ODS saiam da caixinha, 
é enriquecedor poder ouvir 
outras empresas, e 
também repensar os 
nossos processos.” 

Participante da 2ª edição



OUT NOV JAN FEV MAR ABR MAI JUN

Inscreva-se até 21 de outubro (vagas limitadas)

Webinar sobre o programa: 20 de setembro, das 14h às 15h - inscrição aqui

Execução do Programa: de janeiro a junho de 2023.

CRONOGRAMA

INSCRIÇÕES ONBOARDING FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

https://unglobalcompact.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3DhJGukAn78eTXg?jfefe=new
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_38BRQbTXQBiAR1VqcfvRaQ


INVESTIMENTO

R$ 25.000,00
por empresa participante, considerando 2 profissionais

50% desconto
para apoiadores institucionais

SAIBA MAIS

www.pactoglobal.org.br/pg/
ambicao-pelos-ods 

Tania Fioratti
ods@pactoglobal.org.br

Gabriela Rozman
gabriela.rozman@pactoglobal.org.br

https://www.pactoglobal.org.br/pg/ambicao-pelos-ods
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