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O QUE É O PACTO GLOBAL DA ONU?

Pacto Global é uma chamada para as 
empresas alinharem suas estratégias e 
operações a 10 princípios universais nas 
áreas de Direitos Humanos, Trabalho, 
Meio Ambiente e Anticorrupção e 
desenvolverem ações que contribuam 
para o enfrentamento dos desafios da 
sociedade. É hoje a maior iniciativa de 
sustentabilidade corporativa do mundo, 
com mais de 19 mil membros em quase 
80 redes locais, que abrangem 160 
países. 

Fonte:



O QUE SÃO AS ODS?

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
são um apelo global à ação para acabar com 
a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima 
e garantir que as pessoas, em todos os lugares, 
possam desfrutar de paz e de prosperidade. 
Estes são os objetivos para os quais as Nações 
Unidas estão contribuindo a fim de que 
possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. 

Fonte:



QUAIS ODS SEGUIREMOS?





















COMO CHEGAREMOS LÁ? 









QUANTO SOMOS 

Número de profissionais (percentuais) 
registradas no sistema - comparação 

homens e mulheres

Número de mulheres x número de 
homens sócios de organizações 
contábeis registradas com CNPJ

228,489

298,346

Mulher Homem

32,98

72,214
Mulher Homem



Apoio a 
comissão da 
mulher CRC do 
seu estado

Incentivo a 
participação no XIII 
ENMC em Manaus -
Set/2023

Mobilização dos 
CRCs para 
assinatura do Pacto 
Global da Onu

Mobilização das 
nossas empresas 
contábeis para 
adesão ao Pacto

CONVITE
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