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14:30 – Abertura
Daniely Andrade, Diretora de Meio Ambiente, Energias 
Renováveis e E�ciência Energética da Câmara de Comercio e 
Industria Brasil-Alemanha

14:45 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na 
estratégia empresarial
Carlo Pereira, Secretário Executivo da Rede Brasil do Pacto 
Global

15:15 O papel do setor privado para o desenvolvimento 
sustentável
Cristiana Brito, Diretora de Corporate A�airs da Basf

15:45 – O papel e o compromisso das empresas 
brasileiras
Grácia Fragalá, Diretora Titular do Comitê de Responsabilida-
de Social da Fiesp (Cores)

16:15 – Desafios e oportunidades no combate à 
corrupção
Reynaldo Goto, Diretor de Compliance da Siemens

A revitalização econômica contribui para criar 
melhores condições para a estabilidade e a sustenta-
bilidade do país. A classe média está crescendo em 
todo o mundo, quase triplicando de tamanho em 
países em desenvolvimento e integrando um terço da 

população mundial. É possível promover políticas que incentivem o 
empreendedorismo e a criação de empregos de forma sustentável e 
inclusiva. O ODS 8 reconhece a urgência de erradicar o trabalho 
forçado e formas análogas ao de trabalho escravo, bem como o trá�co 
de seres humanos. Além disso, as novas metas deste ODS promovem a 
diversi�cação produtiva e aumento do valor agregado de bens e 
serviços, com vistas à prosperidade dos países e dignidade das pessoas.

Promover instituições fortes, inclusivas e transparen-
tes, a manutenção da paz e o respeito aos direitos 
humanos baseados no Estado de direito são a base 
para o desenvolvimento humano sustentável. Estes 
são alguns dos princípios que sustentam as metas do 

ODS 16, que também inclui temas sensíveis, como o combate à 
exploração sexual, ao trá�co de pessoas e à tortura. Outros temas 
incluídos nas metas do ODS 16 são o enfrentamento à corrupção, ao 
terrorismo, a práticas criminosas, especialmente aquelas que ferem os 
direitos humanos.

Os ODS só serão realizados mediante um compro-
misso renovado de cooperação entre a comunidade 
internacional e uma parceria global ampla que inclua 
todos os setores interessados e as pessoas afetadas 
pelos processos de desenvolvimento. Os meios de 

implementação e as parcerias para o desenvolvimento sustentável são 
vitais para o crescimento sustentado e para o desenvolvimento susten-
tável das nações. O ODS 17 propõe o caminho para a realização efetiva 
da Agenda 2030 por todos os países, e a coordenação de esforços na 
arena internacional é essencial para isso. A Cooperação Sul-Sul e 
triangular, a transferência de tecnologia, o intercâmbio de dados e 
capital humano, bem como a assistência o�cial ao desenvolvimento são 
alguns dos principais meios para o alcance dos ODS.

16:45 – Desafios e oportunidades de parcerias para a 
implementação dos ODS no Brasil
Gustavo Andrey de Almeida Lopes Ferrnandes, Professor do 
Departamento de Gestão Pública da EAESP-FGV

17:15 – Debate & Encerramento
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