Carx participante,
Seja bem-vindx ao Workshop Valor Estratégico/ ODS e a Agenda 2030!
O nosso planeta enfrenta grandes desafios sociais e ambientais. Para combatê-los, os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) podem contribuir fortemente definindo as prioridades dos negócios e aspirações econômicas. Eles
representam uma oportunidade de evolução social, conforme nos apresenta a agenda ONU/2030. Este é o momento
para as empresas agirem proativamente assumindo o compromisso para um mundo mais sustentável.
A implementação dos ODS na estratégia dos negócios alinha a empresa com as prioridades da gestão sustentável e
fortalece o relacionamento com clientes, funcionários e outras partes interessadas, bem como, assegura menor
exposição aos crescentes riscos legais e de reputação.
Mergulhe nessa proposta!

Objetivo
As empresas desempenham papel fundamental no cumprimento das 169 metas contidas nos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
O Workshop Valor Estratégico - ODS oferece uma ferramenta de diagnóstico e uma trilha organizacional para gerar
competência nas decisões sistêmicas que envolvam as práticas de abrangência econômica, social e ambiental.
A finalidade é:
• Sensibilizar: Mapeamento de políticas e práticas associadas aos ODS;
• Capacitar: Criação de grupos temático, identificação de impactos e coleta de indicadores chave;
• Alinhar: Evidências regionais conectada aos ODS; prioridades, oportunidades e riscos, validação dos ODS
ESSENCIAIS;
• Manter: Ações que contribuam para atingimento das metas, monitoramento de Indicadores de
desempenho; produção de relatórios.

Público-alvo
Profissionais formados em diferentes áreas, atuantes em cargos de supervisão e gestão, que desejam integrar os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável às estratégias empresariais.

Metodologia
O método de ensino alterna momentos expositivos e participativos. Os casos apresentados visam trabalhar a
interdisciplinaridade do tema, além de trazer o cenário do dia-a-dia para os participantes através de:
•
Oficina diálogo apreciativo.
•
Coaching online

Programa

Tempo

Tópico

Método

20´
40
1h

Apresentação
Entendendo os ODS
Definindo prioridades e metas
Criando conexão com os
organizacionais e KPIs

Exposição dialogada
Exposição dialogada 1
Trabalho em grupo
1,2

1h

capitais

Trabalho em grupo

Referências

3,4

Referências
1.
2.
3.
4.

SDG Compass
Diálogo Apreciativo
Caderno ODS/IPEA/ THE SDG INVESTMENT CASE
GRI e Relato Integrado

Sobre o facilitador - Claudio Andrade
Mestre em Relações Públicas e Propaganda pela Universidade de São Paulo (USP); pós-graduado em comunicação
empresarial pela Faculdade Cásper Líbero. Pioneiro ao introduzir o debate da responsabilidade social corporativa aos
processos de gestão estratégica como facilitador do Instituto Ethos.
Consultor especialista em relatórios de sustentabilidade nos modelos GRI e Relato Integrado <IR>, vem atendendo
várias empresas, desde médias à grandes, influenciando a prática de metodologias para inserir a gestão sustentável
e atender às demandas sociais e ambientais. Criador da Matriz Ratio sobre a conexão dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) às variáveis de riscos e gestão.
Coordenador do grupo de comunicação da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado;
Pesquisador do Núcleo de Meio Ambiente e contabilidade da FEA/USP, Head de ODS da ONG Forest Block e membro
do grupo Pacto Global do Conselho Regional de Administração CRA/SP. Empreendedor, com 25 anos de experiência
em comunicação corporativa, atualmente é CEO da Ratio Inteligência em Sustentabilidade Ltda.

Agenda
Carga horária: 3 horas/aula
Data: 25/09/2020
Horário: das 10h às 13h (intervalo de 10 minutos)
Local: Aulas 100% ao vivo, transmitidas por videoconferência. Plataforma Zoom Meetings

Inscrições
Inscrições https://www.ethos.org.br/conteudo/inscricao-evento?id=956
Condições (Política) do Evento

Os cursos e workshops oferecidos pelo Instituto Ethos seguem as diretrizes e regras estabelecidas na política de
cursos. Consulte condições.
Investimento: R$434,00 - parcelado em até 3x no cartão de crédito.
Desconto 10% para pagamentos à vista, pagamento no boleto bancário.
Formas de pagamento: O pagamento poderá ser feito por Boleto Bancário, Transferência Bancária ou Cartão de
Crédito através do PagSeguro (somente para pessoas físicas). Cada participante receberá por e-mail a confirmação
de inscrição logo após a comprovação do pagamento.

Inscrições para Empresas Associadas*
Associados Ethos – Categoria Vivência
5 vagas em Cursos: inscrição gratuita para cinco colaboradores nos cursos e workshops 2020, levando em
consideração a quantidade total de cursos e workshops oferecidos pelo Instituto Ethos.
Desconto de 75% para demais participantes.
Associados Ethos – Categoria Essencial
2 vagas em Cursos: Inscrição gratuita para dois colaboradores para o ciclo de workshops.
Desconto de 25% para demais participantes.
Associados Ethos – Categoria Conexão
Desconto de 15% para todos os participantes. Não possui inscrição gratuita para colaboradores.
*Consulte condições: cursos@ethos.org.br

Sobre a Rede Uniethos
A Rede Uniethos, de consultores, é um espaço de inovação para a construção de soluções colaborativas para os
dilemas da sustentabilidade. Tem como proposta contribuir com o impulso das atuais mudanças culturais, sociais,
éticas e políticas que estão emergindo na sociedade global. Organizada como uma rede, reúne diversos talentos
somando diferentes conhecimentos e perspectivas, focando no aprendizado, mobilização, colaboração ética e na
transparência como princípios que pautam a atuação de seus consultores, visando gerar soluções que impactem
positivamente negócios e a sociedade.
Dentre os diferenciais da Rede destacam-se a capilaridade, a vasta experiência dos consultores nas áreas de
responsabilidade social empresarial e a experiência do Uniethos no desenvolvimento de projetos. As principais áreas
de conhecimento da rede são: economia, administração, contabilidade, governança corporativa, investimento social,
engajamento de partes interessadas, certificações/normatizações, metodologias e ferramentas de gestão, ética
corporativa, cadeia de valor, educação, comunicação organizacional, gestão ambiental, inclusão social, relações de
trabalho, direitos humanos, planejamento estratégico, gestão de marca, gestão de pessoas, estratégia empresarial,
marketing, consumo consciente, engenharia ambiental e finanças, entre outras.
A Rede Uniethos atua em todo território nacional, com consultores em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Paraná, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Santa Catarina e Distrito Federal.
Uniethos
O Uniethos é uma associação independente, sem fins lucrativos, que tem como missão ajudar as empresas a
desenvolver soluções que gerem valor para os negócios e para a sociedade, criando referencias para os mercados,
produzindo e disseminando conhecimentos inovadores. Criado no início da década de 2000, a partir dos anseios de

muitas empresas, atua de forma integrada com o Instituto Ethos, numa estratégia conjunta de promoção de
mudanças na economia e nas práticas empresariais, reforçando seu papel de ajudar as empresas a gerir seus negócios
de forma socialmente responsável.
Os cursos e capacitações coordenados e oferecidos pelo Instituto Ethos são realizados pela Rede Uniethos.

