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Mapa dos ODS e Setor de Óleo Gás: um Atlas 
IPIECA, IFC e PNUD



ODS e o Setor Óleo e Gás

Como setor pode contribuir com alcance dos ODS integrando os 
temas:

- Em políticas, padrões e sistema de gestão;

- Na identificação de questões sociais, econômicas e ambientais 
nos locais de operação;

- Em avaliações de riscos sociais (identificação e análise de 
ameaças e oportunidades e priorização para mitigação);

- Em processos de planejamento, engajamento com 
comunidades, governos e partes interessadas.



Petrobras no Estudo

Programa Petrobras Socioambiental

- Desde 2014 foram mais 900 mil pessoas mobilizadas em
ações de educação, 90 mil publicações, estudos,
documentos técnicos e bancos de dados, 430 espécies de
fauna e 1.096 mil espécies de flora com ações de
conservação e 1,6 milhão de hectares com atividades de
reconversão produtiva, recuperação de áreas degradadas
e conservação/manejo de florestas.

Pró equidade de Gênero e Raça

- Petrobras recebeu o selo pró equidade nas 5 edições do
programa pelos resultados apresentados: engajamento
com políticas públicas para combater a violência contra as
mulheres, instalação de salas de amamentação, extensão
de licença maternidade e paternidade



Parcerias

Territorialização e Aceleração dos ODS

110 Municípios e 2.200 participantes diretos

Conexões Éticas do Terceiro Setor.

180 OCS e 1.800 participantes diretos

Conselho Empresarial de 

Responsabilidade Social
Comissão de Responsabilidade Social e

Sustentabilidade

Comitê Brasileiro da Rede Brasileira do 

Pacto Global

Câmara Temática de Impacto Social



Seleção Pública 2018 de Projetos Socioambientais
Disseminação dos ODS

Educação

Direito da Criança e do Adolescente

Esporte

Água

Biodiversidade

Florestas e Clima

Temas Transversais:

• Respeito aos Direitos Humanos e Combate à Discriminação

• Promoção da Ética, Integridade e Transparência

• Disseminação dos ODS

• Desenvolvimento e Difusão da Ciência e Tecnologia

• Promoção de Medidas Ecoeficientes



Transparência e Relato
Correlação com ODS no Relato Integrado 2017 (*)   

(*)   SDG Compass (GRI Standards, 
Pacto Global e WBCSD)



Aceleração dos ODS

Para demonstrar o compromisso e o 
avanço nos ODS é fundamental 
atuar setorialmente, estabelecer
parcerias e ter transparência nos
relatos
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