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Valor ODS é um programa da HUMANA que ressignifica a Agenda 2030 da ONU, ao oferecer 
instrumentos e ferramentas de planejamento estratégico, de governança e de relacionamento 
para empresas e outras instituições construírem uma agenda de sustentabilidade estratégica. 
com base nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Ele é composto de 5 etapas,  de acordo com o processo estabelecido pela ONU, o SDG Compass. 

Nosso objetivo é, ao integrar a agenda ODS à estratégia da empresa, agregar valor ao negócio, 
do ponto de vista dos resultados operacionais e financeiros, mas também agregar valores e 
princípios à atuação de cada setor, área ou departamento da organização, envolvendo gestores e 
colaboradores nesse processo de incorporação da agenda, trazendo um novo sentido para a 
função e papel de cada um. 

O que é?



Orienta ações globais pelo 
desenvolvimento até 2030 

Gera valor
nos negócios

Impacta positivamente
a sociedade

Agenda
integrada



1. Introdução 2. Prioridades

Text
Text

3. Metas 4. Integração

➔ Compreender a agenda 
ODS na empresa, as 
responsabilidades e os 
princípios orientadores. 

➔ Primeiras formações e 
conteúdos.

➔ Mapear a cadeia de 
valor e e identificar 
áreas de impacto e de 
potencial. 

➔ Selecionar indicadores e 
coletar dados.

➔ Definir prioridades.

➔ Definir o escopo das 
metas.

➔ Definir linha de base e 
selecionar tipos de 
metas.

➔ Anunciar o 
compromisso com os 
ODS.

➔ Incorporar a 
sustentabilidade em 
todas as funções da 
empresa.

➔ Engajamento com 
parcerias.

➔ Comunicação, conteúdos 
e formações capilares.

➔ Sistema de report e 
transparência sobre 
desempenho da 
empresa em relação ao 
ODS.

5. Relato & 
Comunicação

As 5 etapas de implementação da agenda ODS nas empresas e organizações
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MÓDULO ÚNICO

O processo de integração da Agenda ODS nas 
empresas e organizações, por ser dividido em 
etapas, pode ser realizado de forma contínua ou 
em módulos. 

Quando realizado em módulos, recomenda-se 
que não haja um tempo demasiado longo entre 
cada um deles. 

A HUMANA oferece consultoria nas três 
modalidades ao lado, de acordo com o estágio 
de evolução da empresa e sua capacidade de 
transformação. Cada módulo é independente e 
pode ser contratado separadamente, inclusive 
com a possibilidade da empresa se preparar 
para seguir sozinha com as etapas seguintes. 
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Metodologia
(a) Pesquisa  Desk Research (remoto): busca na internet e referências bibliográficas. Coleta 
de dados e estudo de temas correlatos, identificação de boas práticas que já estão sendo 
desenvolvidas para dar maior dimensão sobre o contexto, oportunidades e desafios do 
território e da atuação da empresa.

(b) Pesquisa fontes primárias e secundárias (presencial e remoto):  pesquisa de presencial 
e/ou remota com base nas fontes, documentos e conteúdos já produzidos pela empresa ou 
organização. Será também uma etapa de aprofundamento conceitual da pesquisa.

(c) Entrevistas e reuniões em profundidade (presencial e remoto): a metodologia de 
entrevistas qualitativas busca se apropriar das abordagens dos diversos atores que estão 
envolvidos em determinado contexto. Essa fase é de onde saem os grandes insights, além da 
identificação dos desafios e das oportunidades para o processo.

(d) Metodologias Participativas aplicadas (presencial): As metodologias participativas são 
instrumentos e abordagens que garantem a participação e construção conjunta de ações e a 
tomada de decisão pelos participantes de um determinado processo. São fundamentais para 
a elaboração de diagnósticos locais, planejamento estratégico, governança horizontal, gestão 
social e ambiental em qualquer tipo de organização.
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Equipe

Carol
Ayres

É sócia da Humana. Historiadora e Mestre em 
História Social pela PUC-SP, além de formações 
complementares relacionadas a diversas 
ferramentas e metodologias. Tem mais de 20 anos 
de experiência na área de sustentabilidade, 
cidadania e desenvolvimento local. 

Cria e faz a gestão de programas e projetos em 
desenvolvimento territorial, é facilitadora de 
processos participativos para os três setores 
sociais, com foco em criação de redes e articulação 
intersetorial, além de ser curadora de conteúdos e 
publicações. 

Bruno 
Gomes

É sócio da Humana. Sociólogo pela Sorbonne e 
mestre em geopolítica pelo Institut Français de 
Géopolitique – Paris 8, com formações 
complementares no Canadá (sustentabilidade) e 
na Austrália (desenvolvimento local e 
transformação de conflitos).

Tem mais de quinze anos de experiência na 
elaboração e gestão de programas e projetos, e 
na articulação de parcerias intersetoriais (público, 
privado, sociedade) no campo do 
desenvolvimento territorial. 

Contatos

Bruno Gomes
Telefone: 11 9 84 70 52 89
E-mail: bruno.gomes@humanasustentavel.com

Carol Ayres 
Telefone: 11 9 9799 0429 
E-mail: carol@humanasustentavel.com

Endereço da Humana
Av. São Luis, 187. Loja 20 - Piso Paris
Galeria Metrópole
República
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Transformamos realidades pela sustentabilidade.
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Obrigada!
www.humanasustentavel.com


