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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 de todo o mundo 
para que estabeleçam metas ambiciosas 
e integrem os objetivos de 
desenvolvimento sustentável em suas 
estratégias de negócio. 
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. 
No Brasil, onde o programa conta 
também com o apoio da Falconi, sua 
segunda edição ocorreu de janeiro a 
junho de 2022 com a participação de 15 
empresas.



A 2ª Edição do 
Ambição pelos ODS
EM NÚMEROS

Considerando uma escala da 0 a 10.

Os participantes da 2ª edição avaliaram*:

9,25
A estrutura 

do programa

9,08
O conteúdo
das oficinas

9,5
As assessorias

individuais

*pesquisa realizada com os/as participantes no encerramento da 2ª edição do Programa. 

foi a pontuação sobre quanto os/as 
participantes indicariam o Ambição 
pelos ODS para outras empresas.9,41



“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”

“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.” 

Depoimentos dos participantes

“Muito boa toda 
a estrutura do 
programa, os 
conteúdos e as 
trocas de 
experiências.”

“Gostaria de parabenizar a 
equipe envolvida. A todo 
momento fomos bem atendidas, 
tivemos rápidos retornos e apoio. 
Os convidados enriqueceram as 
discussões e os cases de sucesso 
contribuíram para ter ideias e 
esclarecer dúvidas. As 
assessorias individuais, além de 
aproximar a empresa do 
Programa também foi 
uma forma de "puxar" o 
compromisso das empresas 
a seguirem minimamente um 
cronograma de ações. Gratidão 
e sucesso a todos.”



Participantes
por empresa

Participantes
Cada empresa indicou 2 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

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.

A metodologia de integração do Ambição 
pelos ODS foi desenvolvida globalmente 
liderada pelo Pacto Global da ONU, sendo 
composto por diversas atividades, tais 
como:



O Framework
DO AMBIÇÃO PELO ODS

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

2 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.

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

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

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

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

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

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

IDENTIFICAR AS REFERÊNCIAS RELEVANTES
COM BASE NAS PRIORIDADES

NOVO OBJETIVO EM CONFORMIDADE COM 
O NÍVEL DE AMBIÇÃO DA REFERÊNCIA

PILAR 1
Ações

PILAR 2
Ações

PILAR 3
Ações

META 1 META 1 META 1

MÉTRICAS MÉTRICAS MÉTRICAS

PROCESSO
DE NEGÓCIOS

PROCESSO
DE NEGÓCIOS

PROCESSO
DE NEGÓCIOS

PROCESSO
DE NEGÓCIOS

OPORTUNIDADE
DE SISTEMA

OPORTUNIDADE
DE SISTEMA

OPORTUNIDADE
DE SISTEMA

KDD1 KDD2 KDD3

Integração de negócios

Aumentar a ambição



As fases do programa
O QUE FOI FEITO

JAN/FEV 2022NOV 2021

ONBOARDING
O Ambição 
pelos ODS

• 1 oficina
• 03 sessões on 

demand
• 01h de assessoria 

individual

FASE 1
Definição & 

priorização de metas

• 03 oficinas
• 04 sessões on 

demand
• 01h de assessoria 

individual

FASE 3
Implementação

& Pitch

• 05 oficinas
• 02 sessões on 

demand
• 01h de assessoria 

individual

FASE 2
Business Case 

& Métricas

• 03 oficinas
• 02 sessões on demand

• 01h de assessoria 
individual

MAR/ABR 2022 MAIO 2022

FASE 4
Compromissos 

públicos & 
Comunicação de 

progresso

• 02 oficinas
• 01h de assessoria 

individual

JUNHO 2022



O que foi abordado Entregáveis O que foi abordado Entregáveis

As fases do programa
O QUE FOI ABORDADO E ENTREGÁVEIS

FASE 2
Business case

& métricas

FASE 1
Definição & 
priorização
de metas

ONBOARDING
O Ambição
pelos ODS

FASE 3

Implementação
& pitch

FASE 3

Compromissos 
públicos & 

comunicação
do progresso

FASE 4



Para celebrar o encerramento da jornada, o Ambição pelos ODS 
promoveu o evento 2° Encontro com CEOs: Ambição pelos ODS 
para a Década de Ação.

O evento teve o objetivo de engajar os mais altos líderes empresariais 
para debater sobre a década da ação no Brasil e no mundo, e a 
importância de se estabelecer metas ambiciosas e compromissos 
públicos para o alcance dos ODS.

Na ocasião, CEOs de 07 empresas que participaram da 2ª edição do 
Ambição pelos ODS falaram sobre seu compromissos públicos 
assumidos sob o escopo dos benckmarks do programa. 

Clique aqui e assista ao evento.

Evento de encerramento

https://www.youtube.com/watch?v=6x4PNHZOy34


06
Compromissos
públicos
assumidos ao final do 
programa

ODS 7 Energia Limpa e Acessível
viabilizar o acesso à energia limpa por meio de 
tecnologia para 4 milhões de usuários até 2030

ODS 5 Igualdade de Gênero
45% de mulheres em cargos de liderança em 2030

ODS 13 Ação Contra a Mudança Global do Clima
redução de emissões de forma baseada na ciência e
alinhada a uma trajetória de 1.5°C

ODS 13 Ação Contra a Mudança Global do Clima
zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2040

ODS 5 Igualdade de Gênero
. 50% de mulheres em cargos de liderança em 2030
. diversidade racial para 50% nos cargos de gestão e 
para 25% nos cargos de alta direção até 2030

ODS 14 Vida na Água
poluição zero em ambientes marinhos



Resultados
Estabelecimento de 
compromissos públicos alinhados 
aos benchmarks do programa. 

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



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 10 princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio 
Ambiente e Anticorrupção e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). É hoje a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com 
mais de 16 mil membros em quase 80 redes locais, que abrangem 160 países.

Criada em 2003, o Pacto Global da ONU no Brasil tem conquistado cada vez mais 
espaço e relevância dentro do setor empresarial brasileiro. É a terceira maior rede 
do mundo, com mais de 1,3 mil membros, e a que mais cresceu globalmente em 
2021. Desde 2020 opera pelo Instituto Rede Brasil do Pacto Global, uma 
organização sem fins lucrativos independente, seguindo o mesmo modelo de 
diversas redes locais ao redor do globo.

Os projetos conduzidos pelo Pacto Global da ONU no Brasil são desenvolvidos 
dentro das seguintes Plataformas de Ação: Água e Saneamento, Agro Sustentável, 
Energia e Clima, Direitos Humanos e Trabalho, Anticorrupção, Engajamento e 
Comunicação. Atualmente estão em andamento mais de 30 iniciativas nestas 
plataformas, que contam com o envolvimento de centenas de empresas, assim 
como agências da ONU e agências governamentais.

Sobre o Pacto 
Global da ONU



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, Song, 
Technology e Operations - todos suportados pela maior rede mundial 
de Centros de Tecnologia Avançada e Operações Inteligentes. 

Nossos 710mil 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 
Accenture



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.

Sobre Falconi



PACTO GLOBAL DA 
ONU NO BRASIL

Gabriela Rozman, 
Gerente de Conhecimento

Tania Fioratti, Consultora

Tatiana Araújo, Assessora

FALCONI

Thiago Mascarenhas, Senior Manager

Jamile Dias, Consultora

ACCENTURE

André Mainart Menezes, 
Head de Ecossistema de Inovação

Marina M. Ferreira, Strategy Consultant

Gustavo Oliveira, 
Coordenador de Cidadania Corporativa

Nathália Tavares, 
Responsible Innovation Lead

UN GLOBAL COMPACT

Caitlin Casey, 
Senior Manager - Global Operations

A Equipe


