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PACTO GLOBAL REDE BRASIL 

 

1 – A REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL 

O Pacto Global é uma rede de sustentabilidade corporativa, existente desde 2000, por sugestão 

do secretário-geral das Nações Unidas, na altura, Kofi Annan, para que estratégias e operações 

coorporativas se alinhassem às áreas dos Direitos Humanos, Trabalho e Meio Ambiente, 

operando voluntariamente, para o alcance do desenvolvimento sustentável planetário, 

contando com mais de 16 mil membros, entre empresas e organizações, distribuídos por 69 

redes locais, e presentes em 160 países diferentes. 

A Rede Brasil do Pacto Global, criada em 2003, é a terceira maior rede do mundo, contando, 

atualmente, com mais de 1.500 organizações participantes. Apresentando menos de 500 

membros em 2015, ganhou robustez passando a representar mais do triplo em 2020, e segundo 

levantamento realizado pela Época Negócios, é considerada, pelas empresas com atuação no 

território, como a principal iniciativa institucionalizada de sustentabilidade corporativa do País. 

Saiba mais: https://www.pactoglobal.org.br/no-brasil 

 

EXEMPLOS DE ATUAÇÃO 

O pacto conta com múltiplas iniciativas, nacionais e internacionais, dentre estas, são exemplos: 

NACIONAIS 

 

 

 

 

 

SAIBA MAIS: https://www.pactoglobal.org.br/movimentos 

 

 

 

 

 

 

SAIBA MAIS: https://www.pactoglobal.org.br/plataformas-de-acao 
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INTERNACIONAIS 

AMBIÇÃO NetZERO 

O Ambição Net Zero é um programa de aceleração que visa desafiar e apoiar empresas 

integrantes do Pacto Global para que estabeleçam metas climáticas ambiciosas, alinhadas à 

ciência, e integrem o ODS 13 - Ação contra a Mudança Global do Clima e os objetivos do Acordo 

de Paris em suas estratégias de negócio. 

Saiba mais: 

https://www.pactoglobal.org.br/pg/ambicao-net-zero 

 

JOVENS INOVADORES EM ODS 

O Inova2030 - Jovens Inovadores dos ODS é um programa de aceleração voltado para jovens 

profissionais que querem solucionar um desafio do negócio e contribuir para o alcance dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Saiba mais: 

https://www.pactoglobal.org.br/pg/jovens-inovadores 

 

AMBIÇÃO PELOS ODS 

Escalando o impacto dos negócios para a década da ação 

Saiba mais: 

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

 

E O QUE É ESG? 

ESG é a sigla inglesa para “environmental, social and governance”, que corresponde em 

português à sigla ASG e representa as práticas ambientais, sociais e de governança de uma 

determinada organização. 

Na verdade, ESG não é uma evolução da sustentabilidade empresarial, mas sim a própria 

sustentabilidade empresarial, como explicou o diretor-executivo da Rede Brasil do Pacto Global 

– CARLO PEREIRA, em um artigo publicado pela Exame. 

Saiba mais: https://exame.com/colunistas/carlo-pereira/esg-o-que-e-como-adotar-e-qual-e-a-

relacao-com-a-sustentabilidade/; 

https://www.pactoglobal.org.br/pg/esg 
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2 – PRINCÍPIOS  

 

Os dez princípios universalizados e praticados pelo REDE Brasil Pacto Global foram inspirados 

em vários documentos internacionais, dentre eles: Declaração Universal de Direitos Humanos; 

Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais 

no Trabalho; Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e na Convenção das 

Nações Unidas Contra a Corrupção.  

Qualquer organização que queira ser participante deverá se comprometer em seguir esses 

princípios, quer institucionalmente, em seus planejamentos e processos, quer em suas rotinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ods.uema.br/
mailto:ods@uema.br


 

 

 
 

Cidade Universitária Paulo VI, Av. Lourenço Vieira da Silva N.º 1000 – Jardim São Cristovão – São Luis/MA, CEP: 65.055-310. 

https://ods.uema.br/. Email: ods@uema.br 

 

3 – BOAS PRÁTICAS 

O Banco de Boas Práticas do Pacto Global reúne várias histórias de sucesso do setor privado 

apresentando estreito alinhamento com os ODS, muitas delas até premiadas nacionalmente. 

Saiba mais: https://www.pactoglobal.org.br/filtrar-cases 

 

1 - PENSANDO NAS GERAÇÕES DO AMANHÃ 

(FINALISTA DO PRÊMIO ODS) - CPFL 

RENOVÁVEIS 

 

Saiba mais: 

https://www.pactoglobal.org.br/info-case/27 

 

 

2 - SUSTENTABILIDADE NA SALA DE AULA 

(FINALISTA DO PRÊMIO ODS) - NEOENERGIA 

 

Saiba mais: 

https://www.pactoglobal.org.br/info-case/28 

 

 

3 - TRANSFORMANDO COMUNIDADES 

(FINALISTA DO PRÊMIO ODS) - ENEL BRASIL 

 

Saiba mais: 

https://www.pactoglobal.org.br/info-case/32 
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