
ODS e ESG                           
 

O comportamento ético e transparente de uma organização se baseia nos valores de 
honestidade, equidade e integridade. Esses valores estão diretamente relacionados ao 
compromisso com as partes interessadas, assim como, os impactos de suas atividades e 
decisões. 
 
O desenvolvimento sustentável ganha cada vez mais importância no cenário internacional. 
Isso é percebido através das iniciativas e instrumentos criados, como a Declaração do 
Milênio da ONU (ODMs), em 2000, que contava com objetivos, ações e metas, que se 
preocupavam com principais desafios mundiais de desenvolvimento. Mais à frente, em 
2015, estes objetivos seriam sucedidos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs). 
 
Os ODSs são uma agenda mundial, que foi adotada na Cúpula das Nações Unidas sobre o 
desenvolvimento sustentável. É composta por 17 objetivos e 169 metas interligadas entre si 
a serem atingidas até 2030, além de estimular ações em áreas de grande importância para 
humanidade: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Esta nova agenda propõe 
uma ação coordenada entre os governos, as empresas, a academia e a sociedade civil para 
alcançar estes objetivos. 
 
O conceito dos ODS na agenda 2030 tem grande conexão com o conceito de ESG que 
integra as dimensões sociais, ambientais e de governança nos negócios. Os dois conceitos 
trazem uma abordagem sustentável e inclusiva no alinhamento das práticas para o 
crescimento econômico e geração de bem-estar. 
 
É possível por meio de análise das três dimensões verificar como a empresa se posiciona 
em relação a sociedade, ao planeta, oferecendo transparência nas relações com suas 
partes interessadas. 
 
Para se atingir um modelo de gestão Sustentável (ESG) é importante que os fatores 
socioambientais estejam inseridos na estratégia do negócio da empresa e nas suas 
operações, conheça quais são seus públicos de interesse, ir além das obrigações legais, ter 
clareza de sua atuação no mundo, os seus impactos, ter uma postura preventiva buscando 
a melhoria continua na sua atuação responsável, contribuindo assim, para uma sociedade 
mais igualitária, mais justa e mais sustentável. 
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