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INFORMAÇÃO PÚBLICA 2

14h00 Abertura

14h10
Apresentação do whitepaper

“A experiência do ISE B3 na Agenda 2030 e nos ODS”

14h40 Painel para comentários e reações ao whitepaper

16h30 Perguntas e respostas

17h00 Encerramento

AGENDA
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ISE B3 – 15 ANOS
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EMPRESAS 

PATROCINADORAS
15 ANOS
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Eixos de atuação do ISE 15 Anos

Diálogos e

Fórum 15 Anos
Léxico ISE Mundo 2030
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Cenários e tendências em sistemas 

de avaliação e reporte da 

sustentabilidade empresarial

1º Diálogo 15 Anos ISE B3 (13/08/2019)

Público: 150+ inscritos / 78 presentes / 30 On-line

Resultados Alcançados:

• Posicionamento sobre a metodologia do ISE B3 e divulgação de seu projeto de evolução.

• Conexão com organizações-chave nacionais e internacionais sobre o tema em pauta.

• Reflexão acerca de metodologias para avaliação e reporte em matéria de sustentabilidade

empresarial, gerando insumos para a evolução na metodologia ISE B3.

• Engajamento com o público e coleta de contribuições/percepções: ~80 sugestões recebidas para a

evolução da metodologia ISE B3.

Painelistas convidadosTema
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2º Diálogo 15 Anos

Refletindo sobre a incorporação da Agenda 2030 e dos ODS à sustentabilidade empresarial

Debatedores convidadosDocumento-base

C-15
Comitê 15 Anos do ISE B3
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A experiência do ISE B3 na Agenda 2030 e nos ODS

Propósito: compartilhar conhecimentos e aprendizados com base na experiência do ISE B3 

na incorporação da Agenda 2030 e dos ODS à análise da sustentabilidade empresarial

Conteúdo:

– Contexto: uma nova fase na agenda global do DS

– O ISE B3, a Agenda 2030 e os ODS

– Incorporação da Agenda 2030 no Questionário ISE B3

– Resultados 2019

Priorização: conectando as atividades das empresas aos ODS

Gestão: incorporação dos ODS às práticas das empresas

Monitoramento e comunicação de impactos sobre os ODS

– Conclusões e o Caminho à Frente
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O ISE B3, a Agenda 2030 e os ODS

Atento ao processo de negociação da Agenda 2030 e dos ODS na ONU, o ISE B3 

rapidamente agiu para incorporar essa importante referência à sua metodologia.

Para isso, definiu desde o início uma série de diretrizes: 
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O ISE B3, a Agenda 2030 e os ODS

Em seus primeiros parágrafos, a Agenda 2030 indica claramente os aspectos essenciais a 

serem considerados nos ODS: urgência, escala, inclusão, integração e indivisibilidade.

Esses aspectos foram tomados como referências fundamentais pelo ISE B3 ao trabalhar na 

aplicabilidade dessa agenda global/nacional para o nível das empresas 
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O ISE B3, a Agenda 2030 e os ODS

O processo de introdução dos ODS no questionário ISE B3 começou já em 2016, logo após 

a sua aprovação pela ONU, respeitando os ciclos de revisão em curso.

Foi observado o princípio do gradualismo, ao mesmo tempo em que se manteve  a 

consistência com as diretrizes dadas e os aspectos essenciais da Agenda 2030.
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O ISE B3, a Agenda 2030 e os ODS

No Questionário ISE 2019, uma pergunta detalhada na Dimensão Geral traz esse enfoque.

Em linha com os aspectos considerados no referencial adotado e refletindo os aspectos 

essenciais da agenda, a pergunta vai da abordagem mais ampla para a mais específica:
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O ISE B3, a Agenda 2030 e os ODS

As práticas de gestão e de monitoramento, 

avaliação e comunicação dos impactos das 

atividades da empresa, tendo como referência o 

conjunto de ODS priorizados por meio de uma 

análise de materialidade, refletem os aspectos 

essenciais da Agenda 2030: urgência, escala, 

inclusão, integração e indivisibilidade.
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O ISE B3, a Agenda 2030 e os ODS

As práticas de gestão e de monitoramento, 

avaliação e comunicação dos impactos das 

atividades da empresa, tendo como referência o 

conjunto de ODS priorizados por meio de uma 

análise de materialidade, refletem os aspectos 

essenciais da Agenda 2030: urgência, escala, 

inclusão, integração e indivisibilidade.
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Resultados 2019: consideração no planejamento estratégico

47 das 63 empresas respondentes  (75%) declaram que compromissos considerados

relevantes e prioritários provenientes da análise da Agenda 2030/ODS estão entre

os itens formalmente considerados no processo institucionalizado de planejamento estratégico 

da companhia, e refletidos em objetivos, com seus respectivos indicadores e metas.
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Resultados 2019: uso da Agenda 2030/ODS como referência e

análise de materialidade para priorização
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Resultados 2019:  priorização dos ODS

Esta pergunta trata da focalização inicial. 

Integração, interdependência, urgência e dimensão 

são abordados nas perguntas seguintes.

A priorização é feita com base nos impactos 

diretos e relevantes da atividade da empresa.

Não deve ser confundida com avaliação da 

importância que a empresa dá a cada tema.

Os ODS mais priorizados:

ODS 9 (indústria, inovação e infraestrutura, 96%) ODS 8 

(emprego digno e cresc. econômico, 83%) 

ODS 13 (combate às alterações climáticas, 77%) ODS 7 

(energia acessível e limpa, 75%)

Os ODS menos priorizados:

ODS 10 (redução das desigualdades, 71%)

ODS 17 (parcerias em prol das metas, 71%)

ODS 2 (fome zero, 69%)

ODS 6 (água limpa e saneamento, 67%)
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Resultados 2019: priorização dos ODS

O resultado do exercício de priorização/focalização varia bastante conforme as empresas, 

dependendo de sua atividade, setor e/ou metodologia de análise de materialidade utilizada.
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Resultados 2019: práticas de gestão relacionadas aos ODS

De modo geral, é declarado alto nível 

de adoção de práticas de gestão que 

refletem consistência com os 

aspectos essenciais da Agenda 2030.

Grande parte das empresas declara 

ter práticas para analisar e tratar das 

sinergias e trade-offs decorrentes das 

medidas que adota em função dos 

ODS priorizados. (71%).

Revelam-se também desafios, 

especialmente em relação ao 

processo de avaliação de progresso 

dos impactos dessas práticas, 

adotado por menos empresas (44%).
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Resultados 2019: monitoramento (avaliação e comunicação)

A identificação de evidências de seus 

impactos sobre o conjunto de ODS 

priorizados é adotada por 

praticamente todas as empresas, 

tanto em relação à avaliação (93%) 

quanto em relação à comunicação

desses impactos (85%).

Já em relação à avaliação da 

magnitude de seus impactos, apenas 

um terço das empresas declara ter

enfrentado esse desafio. (35%)
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ISE B3 e Agenda 2030/ODS: conclusões e o caminho à frente

A abordagem adotada tem atendido ao objetivo manter consistência e comunicar a todas as 

suas partes interessadas, especialmente empresas e investidores, as premissas centrais sobre as 

quais os ODS estão alicerçados: urgência, escala, inclusão, integração e indivisibilidade.

Como a implantação dos ODS se dá em contextos muito diversos, a adequação da linguagem 

utilizada é um aspecto essencial para a disseminação dessa agenda, com narrativas e 

perspectivas que sejam compreensíveis, relevantes e mobilizadoras para os diferentes públicos.

O projeto Léxico ISE (LISE) busca utilizar tecnologias inovadoras (via inteligência artificial e big 

data) para construir capacidade efetiva de incorporar com consistência e segurança ao processo 

de análise e seleção do ISE B3 o grande volume de dados e informações públicas disponíveis 

sobre as empresas.

Sinergicamente, o referencial da Agenda 2030 e dos ODS será uma peça-chave para 

comparabilidade e conexão do ISE B3 com outros instrumentos e metodologias.
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Painel para comentários e reações ao whitepaper
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Comitê 15 Anos 
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2º Diálogo 15 Anos ISE B3

Agradecemos o apoio das patrocinadoras do 

Pacote Comemorativo 15 Anos do ISE B3
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OBRIGADO(A)!
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