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24 de janeiro de 2023 

 
 
Caros participantes do Pacto Global da ONU, 
 
 

Já no início de 2023, não há dúvida de que vivemos em um mundo frágil e fraturado. A 
guerra na Ucrânia, as crises energética e alimentar, as mudanças climáticas, o clima extremo, as 
ameaças à democracia, a pandemia em curso e muitos outros ventos contrários, como a inflação, 
a flutuação cambial e a recessão iminente, minam nossos esforços por um mundo sustentável. 
 

Estes são desafios globais que devemos enfrentar. Vamos garantir que 2023 seja um ano 
de virada de volta ao progresso. As soluções estão sempre próximas. Temos uma série de 
oportunidades importantes à nossa frente que podem contribuir para um mundo mais sustentável 
e inclusivo. 
 

Com o mundo enfrentando crises extraordinárias, o Pacto Global da ONU e suas 62 Redes 
Locais estão apoiando as empresas a tomar ações mensuráveis e responsáveis por um mundo 
sustentável. É o certo a se fazer e é bom para os negócios. 
 

Este ano, gostaria particularmente de fazer um chamado aos CEOs e desafiá-los a serem 
mais ousados e ambiciosos na forma como lideram suas empresas. De fato, muitos de nossos 
CEOs participantes já estão fazendo grandes contribuições. Devemos reconhecer e apreciar esses 
esforços em tempos difíceis. No entanto, precisamos que todos deem um pouco mais. 
 

Para as empresas, adotar uma abordagem sustentável e baseada em princípios melhora os 
resultados de negócios e a competitividade a longo prazo, garantindo maior inclusão e igualdade. 



A Cúpula dos ODS da ONU em setembro de 2023 marcará o meio do caminho para a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e fará um balanço de onde estamos e onde 
precisamos estar. Será um marco vital e uma importante oportunidade para as empresas, 
juntamente com outras partes interessadas, anunciarem ações e metas ambiciosas e confiáveis. 
 

Temos uma oportunidade real de reavivar os esforços para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

 
Agora é a hora da liderança. Com os governos e outras partes interessadas, o setor 

privado deve ser ousado. Esperamos que nossos participantes gerem impactos positivos em todos 
os Dez Princípios do Pacto Global da ONU. Este ano, acreditamos que é especialmente 
importante que as empresas tomem medidas para abordar cinco áreas: 

 
1. salário digno 

 
 

2. mudança climática 
 
 

3. igualdade entre homens e mulheres 
 
 

4. gestão da água 
 
 

5. financiamento sustentável 
 
 

Essas são as cinco áreas que acreditamos que o setor privado pode causar maiores 
impactos no momento para acelerar o progresso nos Objetivos Globais. 

 
Atuar nessas áreas também pode gerar oportunidades de negócios por meio da inclusão, 

melhores negócios e mobilização de capital. 



 
A mudança climática continua a ser uma ameaça existencial para este planeta, ameaça a 

economia global e impede o progresso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É por 
isso que o secretário-geral da ONU António Guterres anunciou também a Cúpula de Ambição 
Climática em setembro e pediu a todos os líderes que se posicionem e tragam novas ações 
climáticas confiáveis e sérias. 
 

Isso inclui um apelo às empresas para que estabeleçam metas baseadas na ciência e 
apoiem o cumprimento do Acordo de Paris. Não nos esqueçamos – precisamos fazer isso para os 
jovens e às gerações futuras clamando por ações para alcançar o Acordo de Paris. 
 

O relatório do ano passado, Integrity Matters, do Grupo de Especialistas de Alto Nível da 
ONU sobre os Compromissos Net Zero contém um guia de instruções para garantir as promessas 
de emissão zero confiáveis e responsáveis. Ações do setor privado e outros em torno dessas 
recomendações serão vitais para a Cúpula de Ambição Climática e os próximos passos para a 
COP 28. 
 

Precisamos de uma liderança forte e em escala do setor privado pronta para ser 
ambiciosa, inovadora e parceira. Neste ano, será fundamental que os participantes do Pacto 
Global da ONU e toda a comunidade do setor empresarial façam ainda mais. 
 

No Pacto Global da ONU, trabalhamos para construir uma rede global de empresas 
responsáveis que são uma força para o bem. Em 2022, 90% das empresas participantes 
pesquisadas confirmaram que o Pacto Global da ONU as ajudou a promover políticas e práticas 
de responsabilidade corporativa. 



No ano passado, aumentamos nossa presença de 69 para 96 países; nossos participantes 
ultrapassaram 17.000 empresas e 3.000 participantes não empresariais, representando quase 
todos os setores e tamanhos. 
 

Lançamos o 12o CEO Study no início deste mês, com base em insights de mais de 2.600 
CEOs em 128 países e 18 setores. 
 

De acordo com o estudo, os CEOs estão enfrentando um contexto global extremamente 
desafiador; a grande maioria (93%) enfrenta dez ou mais desafios simultâneos para seus 
negócios e a maioria (87%) alerta que os níveis atuais de disrupções irão limitar o alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
 

Mas ainda há esperança. Quase todos os CEOs entrevistados (98%) concordam que a 
sustentabilidade é fundamental para o seu papel. Esses líderes reconhecem cada vez mais que 
podem construir credibilidade e valor de marca comprometendo-se com os Dez Princípios do 
Pacto Global da ONU e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em suas operações. 
 

Esta é uma das razões pelas quais estamos entusiasmados em lançar nossa Comunicação 
de Progresso aprimorada para os participantes neste ano. 
 

A Comunicação de Progresso aprimorada apoiará os processos de tomada de decisão e 
ajudará as empresas a medir o progresso de uma forma padronizada que apoie o reconhecimento, 
a transparência e a comparabilidade das ações corporativas. Para agregar valor e agilizar os 
relatórios sobre os Dez Princípios, exigiremos que todos os participantes divulguem o progresso 
usando uma nova plataforma digital. 
 

Agora, mais do que nunca, devemos combinar nossas ambições com credibilidade e 
responsabilidade para garantir que façamos mudanças reais. 



Juntos, podemos lidar com muitos dos desafios que enfrentamos em 2023 e além.  
Estou entusiasmada com as oportunidades diante de nós. Aguardo sua participação contínua  
no Pacto Global da ONU para impulsionar o progresso em direção a um mundo mais  
sustentável. 
 
  
Atenciosamente, 
 

Sanda Ojiambo  
Diretora-Executiva e CEO do Pacto Global da ONU 


