RELATÓRIO 1ª EDIÇÃO
Agosto 2019 - Junho 2020

Realização:

Apoio:

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).
A primeira edição ocorreu de agosto de 2019 a
junho de 2020 e acelerou ideias de 43 jovens de 15
empresas no Brasil.

O Programa é voltado para
jovens de 18 a 35 anos que
trabalham em empresas da
Rede Brasil do Pacto Global.

YSIP pelo mundo
O Inova2030 é a edição local do Young SDG Innovators (YSIP), iniciativa do United Nations
Global Compact. Outros 9 países receberam o programa nesta primeira edição.
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SOLUÇÕES DE
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No Brasil, o Inova2030 foi realizado em parceria com a Liga de Intraempreendedores/ Fundação Dom
Cabral.

No Brasil
Foram 34 inscrições e 15 empresas selecionadas por uma
banca de especialistas. São elas:

Projetos Acelerados

No momento da inscrição, os jovens indicaram com quais ODS
sua solução estava conectada. Grande parte está focada nos
ODS 12, de produção e consumo responsáveis, e 13, de ação
contra mudanças do clima. Porém, todos foram encorajados a
ter uma visão holística, considerando crescimento econômico e
impactos sociais e ambientais.

O programa
de aceleração

5 OFICINAS
(presenciais e online)

4 VISITAS
DE CAMPO

Para a ideia em uma solução sustentável de negócio, os
jovens passaram por um programa de aceleração que
durou 10 meses e foi ctransformar omposto por:

SESSÕES DE
MENTORIA

ATIVIDADES
INTERNAS

CONEXÕES
LOCAIS E
GLOBAIS

Oﬁcinas, visitas de campo e eventos

Durante as oﬁcinas, os jovens tiveram a oportunidade de amadurecer as ideias, transformando desaﬁos de negócios
em soluções inovadoras e disruptivas alinhadas aos ODS. Além disso, também desenvolveram suas habilidades
intraempreendedoras e se inspiraram em cases de sucesso.
Da segunda à última oﬁcina, eles puderam ver e mostrar a evolução dos cases por meio de pitches apresentados para
uma banca de especialistas. Não à toa, já em junho de 2020, ao ﬁm do programa, 11 projetos já começaram a ser testados,
sendo que 2 já estavam sendo implementados.

Visitas de campo e apresentação de cases: Danone/ Boomera, Programa Vivenda. Lubriﬁcantes Kluber e
AmBev.

Oﬁcina 1

Agenda 2030, Inovação e
Intraempreendedorismo
24/10/2019, Civi-co (São Paulo, SP)
Tópicos principais:
-

Boas-vindas ao Inova2030 e conexão entre jovens, sponsors e mentores;

-

Como desenvolver soluções de negócio inovadoras alinhadas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, e como isso se conecta com intraempreendedorismo ;

-

Apresentação do SDGs Compass, guia que orienta as empresas/ projetos sobre como alinhar os
ODS às suas estratégias de negócio, e a demais ferramentas e conceitos sobre os objetivos
globais.

Facilitadores:

Heiko Hosomi Spitzeck,
Fundação Dom Cabral
Alda Marina Campos, Liga
de Intraempreendores
Ana Carolina Paci, Rede
Brasil do Pacto Global
Gabriela Rozman, Rede
Brasil do Pacto Global
Carlo Pereira , Rede Brasil
do Pacto Global

Oﬁcina 2

Business case e navegação no
sistema político da empresa.
26-27/11/2019, Casa das Ideias (São Paulo, SP)
Tópicos principais:
-

Compreensão do sistema político presente na companhia e identiﬁcação dos principais
stakeholders.

-

Elaboração de esboço do modelo de negócios;

-

Compreensão do impacto socioambiental das iniciativas propostas, utilizando como
framework a Agenda 2030;

-

Estabelecimento das metas e indicadores de acordo com os ODS priorizados.

Visita de campo: Danone
Apresentação do Business Case
Banca avaliadora:

Cecília Gomes – Fundadora da Cgomes Consultoria e Mentoria de Negócios
Fabiana Costa – Sustentabilidade Corporativa no Bradesco
Paulo Melo Franco – CFO na MusicPlayce
Fernando Malta – Gerente de Desenvolvimento de Negócios na SITAWI Finance for Good

Facilitadores:
Heiko Hosomi Spitzeck,
Fundação Dom Cabral
Alda Marina Campos,
Liga de
Intraempreendores
Ana Carolina Paci, Rede
Brasil do Pacto Global

Oﬁcina 3

Avaliação de impacto.
19-20/02/2020, Instituto Singularidades (São Paulo, SP)
Tópicos principais:
-

Avaliação dos stakeholders e como envolvê-los no projeto.

-

Deﬁnição de hipóteses a serem testadas para conﬁrmação dos ganhos para cada um dos
stakeholders.

-

Deﬁnição de proposta de valor do projeto para seus beneﬁciados, considerando como nort
impacto nos ODS.

Facilitadores:
Heiko Hosomi Spitzeck,
Fundação Dom Cabral
Alda Marina Campos,
Liga de
Intraempreendores
Ana Carolina Paci, Rede
Brasil do Pacto Global

Visita de campo: Projeto Vivenda
Apresentação do Pitch – Impacto Social
Banca avaliadora:
André Menezes – Idealizador da Baanko,
Barbara Dunin – Gerente de Relações Institucionais na Rede Brasileira do Pacto Global.
Luis F. Laranja – Diretor na Kaeté Investimentos,
Marcelo Linguitte – Head de Parcerias Estratégicas, Projetos e Mobilização de Recursos da Rede Brasil do Pacto Global
Maure Pessanha – Diretora executiva na Artemisia,
Ricardo R. Mastroti – Sócio na Bemtevi Investimento Social.
Samir Hamra – Coordenador de programas no ICE – Instituto de Cidadania Empresarial,

Oﬁcina 4

Prototipagem

08/04/2020 a 20/05/2020, webinars semanais
Tópicos principais:
-

The Perfect Pitch – Apresentação conduzida por Humberto Sardenberg, membro da Liga de
Intraempreendedores.
Um caso real de intraempreendedorismo – Apresentação do case da água mineral Ama,
apresentado pelo Head de Sustentabilidade da Ambev, Richard Lee.
Prototipagem & Técnicas de Apresentação – Apresentação conduzida por Fabiano Virginio,
Diretor do IED Cried (Centro de Design e Inovação do IED Brasil).
Cultura Intraempreendedora – Apresentação conduzida por Enrique Garcia, CEO da Klüber
Lubrications
Case Clinic – Aplicação da técnica Case Clinic entre os jovens inovadores conduzida por Alda
Campos, Heiko Spitzeck e Marcelo Nonohay.
Ambiente Intraempreendedor – Apresentação conduzida por Alda Marina Campos.

Apresentação do Pitch – Propostas de Valor
Avaliação entre pares.

Facilitadores:
Heiko Hosomi Spitzeck,
Fundação Dom Cabral
Alda Marina Campos,
Liga de
Intraempreendores
Ana Carolina Paci, Rede
Brasil do Pacto Global

Oﬁcina 5

Shark Tank

27/05/2020 a 17/06/2020, webinars semanais.
Tópicos principais:
-

-

Alavancando recursos – Apresentação conduzida por Heiko Spitzeck.
Resiliência – Bate-papo com a presença de Valeria Militelli, atual vice-presidente da
Militelli Business Consulting, intraempreendedora com vasta experiência nas áreas de
responsabilidade social e sustentabilidade em grandes multinacionais como Cargill e
Johnson & Johnson.
Avaliação dos Feedbacks dos Sponsors – Encontro virtual conduzido por Alda Marina
Campos com o objetivo de incorporar o feedback apresentado pelos sponsors à
proposta ﬁnal dos grupos.

Facilitadores:
Heiko Hosomi Spitzeck,
Fundação Dom Cabral
Alda Marina Campos,
Liga de
Intraempreendores

Evento Final
Tópicos principais:
-

Boas-vindas e reconexão com os participantes.
Apresentação dos pitches ﬁnais.
Avaliação geral dos projetos.
Reﬂexão (Florencia Estrade, Liga de Intraempreendores).
Palavras ﬁnais (Carlo Pereira, Rede Brasil do Pacto Global).

Apresentação do Pitch – Impacto Social
Banca avaliadora:

Visibilidade
Internacional
Participando de um programa global, os
jovens também tiveram a oportunidade de
apresentar seus cases em eventos
internacionais do UN Global Compact
YSIP Global Celebration Event (08/06)
- Participação Nidec e Caixa
Leaders Summit (15/06)
- Participação da Sicredi no YSIP SDG Futures Lab
- Participação B3, Sodexo e Votorantim Cimentos
no YSIP Lounge

Mentorias
Tão importante quanto as oﬁcinas, visitas de campo e demais eventos, são as sessões
de mentorias. O Inova2030 prevê três ﬁguras que acompanham e orientam os jovens
ao longo do programa – e, em muitos casos, também depois. São eles:

RESULTADOS
Tanto os jovens inovadores quanto os sponsors demonstraram que o
Inova2030 contribuiu fortemente com o desenvolvimento das ideias e que os
projetos agregam valor ao negócio, além de impulsionar o desenvolvimento
dos jovens participantes.

Levantamento realizado em Junho/20. Total de respondentes: 12 Sponsors – Avaliação enviada aos sponsors
individualmente | 11 jovens – Avaliação realizada durante dinâmica entre jovens.

Evolução dos projetos
Enviamos uma mesma pesquisa para os jovens no início e no ﬁm do programa para veriﬁcar a
evolução dos projetos. Todos os respondentes (14) terminaram o programa com uma ideia mais
clara sobre os protótipos, e 11 já começaram a testar com clientes.

“A atuação em rede com jovens com propósito
foi inspirador e o ambiente de aprendizagem
coletiva criado foi revigorante, me desaﬁando a
aprimorar o jeito de fazer, mostrar resultados
consistentes e encantar pessoas na construção
de um futuro mais sustentável!”
Gabriela Ottoboni Maciel de Castro
(Analista de Sustentabilidade,
na Sicredi União PR/SP)

“O Pacto, junto com a Fundação Dom Cabral e a Liga de
Intraempreendedores trouxeram muitas pessoas
inspiradoras e um conteúdo que aumenta a vontade de
fazer a diferença. O programa nos colocou em contato com
vários jovens de diferentes lugares do Brasil, com diferentes
pontos de vista, mas com um objetivo em comum: atingir
as ODS! Isso foi muito enriquecedor tanto do lado pessoal
quanto para o lado proﬁssional, vou levar essa experiência
para as atividades do dia a dia e para toda a minha vida.”
Victor Stenzel Ratti (ITS / Industry Technology Specialist
HHC, na Novozymes)

”Foi muito rico o processo
que vivemos internamente na B3. Conseguimos “nos
integrar mais”, passando a entender mais sobre a área
da outra e potencializar outras ações que realizamos em
conjunto.”
Rebeca Franco de Abreu (Analista de Sustentabilidade,
na B3)

Conheça melhor
os projetos acelerados

Programa de Mentoria
para Mulheres
Breve descritivo:
Programa de mentoria para mulheres com o objetivo
de desenvolver soft skills e empoderar as mulheres da
organização que desejem assumir o protagonismo de
suas carreiras e se tornarem líderes em um futuro
breve. Começando na B3, o projeto tem potencial de
ganhar escala e visibilidade no mercado, inﬂuenciando
o mercado a avançar nessa direção.

Jovens Inovadores:
Rebeca Abreu – Analista de Sustentabilidade
Izabella Neves – Coordenadora de Open Innovation
Ana Flório – Analista de Carreira e Diversidade

Sponsor: Ana Buchaim
Diretora de Pessoas e Marcas
Status do projeto ao ﬁm do programa::
O programa já começou a ser testado.

O projeto contribui com quais ODS?

Fundos de Investimento:
Investir para Causar
Breve descritivo:
O projeto consiste no desenvolvimento de uma família
de fundos de investimento que alocam seus recursos
em ativos ou arranjos ﬁnanceiros que promovam a
solução de problemas sociais e ambientais, como, por
exemplo, green bonds e SDG bonds. Tais produtos
tem como público-alvo investidores que queiram
conciliar retorno ﬁnanceiro e impacto socioambiental.

Jovens Inovadores:
Morenno Macedo – Gerente Executivo
Luis Bismarchi – Gerente Nacional

Sponsor: Daniel Boueres Sandoval - Diretor Executivo
de Produtos e Administração de Fundos
Status do projeto ao ﬁm do programa:
Em fase de elaboração do protótipo para submissão
da proposta às instâncias de validação do modelo e
aprovação.
O projeto contribui com qual ODS?

PFO - Programa de
Formação de Operadores
Breve descritivo:
O programa visa selecionar, entre os colaboradores de
funções de base da obra, candidatos para a
qualiﬁcação e aprimoramento de conhecimentos e
habilidades. Com aulas presenciais e online, o
programa tem o intuito de formar um melhor
proﬁssional para a obra, além de ampliar a
empregabilidade dessa população e aumentar a
geração de renda, uma vez que qualiﬁca essas pessoas
para outros desaﬁos e atividades a serem realizadas
após o encerramento do projeto.
Jovens Inovadores:
Felipe Paranhos - Engenheiro de Planejamento
Flávio Cardoso - Analista Comercial
Heloísa Alvarenga - Coordenadora de Sustentabilidade

Sponsor: Alícia Maria Gross Figueiró
Diretora Vice Presidente
Status do projeto ao ﬁm do programa:
Estruturação do programa junto à equipe de campo.

O projeto contribui com quais ODS?

Logística Reversa de IBCs
Breve descritivo:
Projeto de logística reversa de contêineres, controlado
por um software de blockchain, com o objetivo de
garantir e mensurar o retorno econômico e ambiental
pela redução de novos materiais plásticos no meio
ambiente e diminuição da pegada de carbono. Para
isso, a empresa fornecedora de embalagens será a
responsável pelo recolhimento nos locais indicados
pelos clientes. Como compensação, há um desconto
em compras futuras.

Jovens Inovadores:
Anselmo Domingues - Pesquisador P&D
Patrick Lima - Analista de Software
Waldyr Trivellato - Analista de contabilidade

Sponsor: Alexandre Saldanha da Gama
Diretor Comercial
Status do projeto ao ﬁm do programa:
já possui clientes interessados em participar da fase
de testes.
O projeto contribui com quais ODS?

Second Life
Breve descritivo:
O projeto visa criar um novo modelo de negócio para as
empresas fabricantes de baterias e atender ao mercado
de energia e de Veículos Elétricos. A proposta busca uma
segunda vida para as baterias, que são o principal resíduo
do veículo e também o que mais impacta na decisão de
compra dos clientes. Além disso, o projeto também
envolve um estudo de reciclagem de baterias para as que
forem descartadas corretamente.

Jovens Inovadores:
Eduardo Penteado – Analista de Inovação
Amanda Fernandes – Analista de Inovação
Feliphe Andreoli – Analista de Inovação

Sponsor: Rodolfo Nardez Sirol Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Status do projeto ao ﬁm do programa:
o projeto já começou a ser testado, realizando ensaios
em células degradadas recebidas de um parceiro.
O projeto contribui com quais ODS?

Projeto para a remoção das
sacolas nas lojas físicas
Breve descritivo:
A Lojas Americanas acredita no potencial de mudança
do hábito de consumo de seus clientes, para reduzir a
geração de sacolas plásticas, atualmente distribuídas
em mais de 1.700 lojas em todo o Brasil. Para alcançar
esse objetivo, a proposta é um plano para
conscientização da população aliada a não
distribuição de sacolas plásticas descartáveis,
oferecendo uma opção alternativa de baixo impacto
ambiental e baixo custo, utilizando em um primeiro
momento a estratégia de cashback, com um benefício
ﬁnanceiro para o cliente.
Jovens Inovadores:
Gabriela Medeiros - Analista de Sustentabilidade
Soﬁa Andrade - Analista de Sustentabilidade
Bruna Saboia - Gerente de Sustentabilidade

Sponsor: Luciana Pacheco - Gerente Executiva de
Comunicação e Sustentabilidade Corporativa
Status do projeto ao ﬁm do programa:
Em fase de estruturação da proposta e
planejamento do piloto.
O projeto contribui com quais ODS?

Capacitação em gestão de
recursos ﬁnanceiros
Breve descritivo:
Há uma grande evasão dos jovens das comunidades
da região Amazônica para os centros urbanos em
busca de oportunidades de trabalho. Isto se deve em
partes ao fato de que sua renda depende de um
insumo especíﬁco. Diante disso, a ideia visa promover
a educação ﬁnanceira e dar ferramentas de
empreendedorismo para melhor uso dos recursos e
desenvolvimento
de
projetos
associados
a
diversiﬁcação das fontes de renda.
Jovens Inovadores:
Franciele Oliveira - Coordenadora de Inovação
Rodrigo Amado - Estagiário
Juan Domingues - Intraempreendedor

Sponsor: Luciana Villa Nova Silva
Gerente de Sustentabilidade
Status do projeto ao ﬁm do programa:
Interrompido devido às restrições impostas pela
pandemia.
O projeto contribui com quais ODS?

Cacausando
Breve descritivo:
A produção de cacau está ameaçada em diversas
partes do mundo. A baixa rentabilidade do produtor
resulta em problemas sociais. Além disso, 80% do fruto
é casca, o que leva a uma grande geração de resíduos
que podem ser foco de doenças. Diante disso, o
projeto tem como foco o aproveitamento da casca
como material energético na cadeia produtiva, o que
pode ajudar a mitigar esses problemas, aumentando a
renda dos agricultores e fortalecendo rede de
fornecimento regional da Nestlé. Assim, os agricultores
poderão focar na produção de um cacau de melhor
qualidade. Para isso, o projeto busca formar cadeias de
fornecimento verdes, reduzir a pegada de carbono
através do uso de energia limpa e apoiar comunidades
locais.
Jovens Inovadores:
Mariane Figueiredo - Analista Pleno
Tiago Siqueira - Estagiário

Sponsor: Bruno Luiz de Oliveira
Head de Inovação e Novos
Status do projeto ao ﬁm do programa:
O projeto já começou a ser testado.

O projeto contribui com quais ODS?

Reuso da areia de descarte
de fundição
Breve descritivo:
Cerca de 60% da produção de areia no sul do Brasil é
utilizada em fundições e depois é destinada como
resíduo inerte para aterros industriais. Por meio da
economia circular, o projeto prevê novas novas formas
de reuso da areia de descarte de fundição por
empresas que necessitam dessa matéria prima em
seus processos. O impacto pretendido será a redução
de extração de areia, aumento de vida útil de aterros e
redução de custos de destinação.
Jovens Inovadores:
Giovanna Carelli - Analista de compras
Nicole Martins - Analista de meio ambiente
Marina Trentin - Analista de SSMA

Sponsor: Vanessa Podestá Castilho - Sr. Legal,
Compliance & Corporate Secretary Manager
Status do projeto ao ﬁm do programa: o projeto
já foi testado com um cliente.

O projeto contribui com quais ODS?

Tratamento de água
acessível a todos
Breve descritivo:
Trata-se de um sistema de tratamento de eﬂuentes
modular que visa melhorar a qualidade do eﬂuente
produzido pela Novozymes Quatro Barras e Araucária
para reuso. O modular refere-se à possibilidade de
reposicionamento dos diferentes módulos entre
plantas ou outros locais com eﬂuente semelhante.

Jovens Inovadores:
Victor Ratti - Especialista de tecnologia I
Anthoni Bombardelli - Analista de automação
Anne Queiroz - Estagiária de P&D

Sponsor: Angela Fey - Gerente Regional de
Sustentabilidade para a América
Status do projeto ao ﬁm do programa:
O projeto já começou a ser testado.

O projeto contribui com quais ODS?

Energia como moeda
Breve descritivo:
A ideia é um sistema colaborativo: cooperativa de
crédito, associado e cooperativa de energia renovável.
A cooperativa de crédito é o agente ﬁnanciador da
tecnologia para a produção da energia, o associado
passa a produzir energia limpa e o excedente de
produção é vendido para a cooperativa de crédito, por
meio da cooperativa de energia limpa. Gera-se renda
para os associados e fomentamos a Intercooperação, o
desenvolvimento local, além da sustentabilidade da
forma mais genuína. O modelo proposto tem
vantagens como entrante. Fomenta-se boas práticas
para o desenvolvimento sustentável, potencializa
negócios conscientes e parcerias assertivas.

Jovens Inovadores:
Ana Maria Goffredo - Assessora de Desenvolvimento de
Negócios
Felipe Morgon - Assessor de Planejamento Estratégico
Gabriela Ottoboni - Analista de Sustentabilidade

Sponsor: Rogério Machado - Diretor Executivo

Status do projeto ao ﬁm do programa:
Já possui clientes interessados em participar
da fase de testes.
O projeto contribui com quais ODS?

Combate ao desperdício
de alimentos
Breve descritivo:
O projeto tem como objetivo evitar o desperdício de
alimentos e a geração de resíduos orgânicos por meio
da doação do excedente de produção de nossas
operações, mais conhecida como sobra limpa, aquele
alimento que foi produzido, mas não chegou a ser
servido. Cerca de 52 milhões de brasileiros estão em
situação de insegurança alimentar e mais de 7
milhões passam fome, enquanto 26 milhões de
toneladas de alimentos são descartadas anualmente.
A Sodexo quer fechar o ciclo do serviço de alimentação
oferecido a seus clientes, de forma solidária e
responsável.
Jovens Inovadores:
Mônica Lopez Soto - Coordenadora de
Responsabilidade Corporativa
Stephanie Reichmann Rodrigues - Analista de Marketing
Tatiane Marsilli Nogueira - Analista de Comunicação

Sponsor: Davi Barreto
Gerente de Sustentabilidade
Status do projeto ao ﬁm do programa:
O projeto já começou a ser testado.

O projeto contribui com quais ODS?

Avaliação da instalação de
módulos fotovoltaicos em
áreas de aterros sanitários
encerrados
Breve descritivo:
Um desaﬁo contínuo é encontrar áreas adequadas
para implementar tecnologias de energia solar sem
causar danos ecológicos. Diante disso, este projeto
avalia alguns requisitos técnicos para instalação de
módulos fotovoltaicos em áreas de aterros sanitários
encerrados. Como resultado, pretende-se mostrar que
o uso de áreas de aterros encerrados para instalação
de um projeto de geração fotovoltaica é vantajoso
técnica, ambiental e economicamente.
Jovens Inovadores:
Nathalia Carneiro - Auditora Interna
Maiara Goulart - Coordenadora Projetos
Thiago Zanon - Supervisor de Valorização de Resíduos

Sponsor: Diego Nicoletti - Diretor Técnico

Status do projeto ao ﬁm do programa:
O projeto foi aprovado internamente pela empresa.

O projeto contribui com quais ODS?

Reforma de residências:
uma alternativa para
famílias em situação de
vulnerabilidade no Brasil
Breve descritivo:
Casas insalubres são um grande desaﬁo para o Brasil.
A reforma de casas para famílias em situações
vulneráveis é uma oportunidade para a sociedade e o
setor de cimento. Para isso, o projeto visa promover
parcerias entre empresas sociais, empresas de
materiais de construção e varejistas locais, oferecendo
reformas proﬁssionalizadas com um custo especial
para essas famílias.
Jovens Inovadores:
Livia Ballot de Miranda - Consultora de
sustentabilidade,
Priscilla Alvarenga Ribeiro - Gerente de
transformação social
Lucas Coriolano Harb - Gerente comercial

Sponsor: Marcus Coimbra Israel
Gerente de Desenvolvimento Técnico de Mercado
Status do projeto ao ﬁm do programa:
O projeto foi aprovado internamente pela
empresa e o piloto já está em operação.

O projeto contribui com quais ODS?

SDG Tracker
Breve descritivo:
O módulo ODS está sendo desenvolvido para auxiliar a
atuação das empresas sobre os desaﬁos dos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável. O sistema possibilita,
de forma dinâmica e responsiva, que os usuários
forneçam dados de sua atuação socioambiental na
forma de indicadores que correlacionam suas
atividades às metas dos ODS. A ferramenta entrega
ainda análises de desempenho no atingimento das
metas propostas para cada usuário, com base no perﬁl
de atuação da empresa, traçado a partir do
preenchimento de um formulário padrão do sistema.

Jovens Inovadores:
Ana Luisa Pinheiro - Analista
Nathalia Pereira - Consultora
Pedro Morais - Consultor

Sponsor: Henrique de Almeida Pereira - CEO

Status do projeto ao ﬁm do programa:
A ferramenta já começou a ser testada.

O projeto contribui com quais ODS?

Sobre a Rede Brasil do Pacto Global
A Rede Brasil do Pacto Global é uma iniciativa de sustentabilidade
corporativa vinculada à Organização das Nações Unidas. Contamos com
mais de 900 membros, entre eles as maiores empresas que atuam no
território nacional. Nossa missão é engajar o setor privado na Agenda 2030
e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e para isso
promovemos ações e desenvolvemos atividades, estudos e soluções
através de nossas sete frentes temáticas.
Saiba mais: www.pactoglobal.org.br

Sobre a Liga de Intraeempreendedores/ FDC
A Liga de Intraempreendedores é uma comunidade global de
aprendizagem e prática formada por inovadores de impacto que
trabalham a partir das organizações mais inﬂuentes com o objetivo de
acelerar a agenda de desenvolvimento sustentável.
Saiba mais: www.ligadeintraempreendedores.org |
www.leagueoﬁntrapreneurs.com
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