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Resumo
Objeto
Acelerar a ação: O roteiro ODS para o
setor de petróleo e gás (Roadmap) é
uma iniciativa conduzida pela IPIECA,
associação mundial da indústria
de petróleo e gás, para aprimorar o
desempenho ambiental e social, em
colaboração com o Conselho Mundial
das Empresas para o Desenvolvimento
Sustentável (WBCSD).
O roteiro identifica a maneira como
a IPIECA, enquanto associação
empresarial, e as empresas de
petróleo e gás, podem contribuir

para construir um futuro de baixas
emissões, e para um mundo mais
saudável e próspero, alinhado com a
Agenda 2030 do desenvolvimento
sustentável. O roteiro se baseia nos
princípios do relatório IPIECA-PNUDIFC 2017, intitulado Mapeamento
do setor de petróleo e gás para
os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável: um Atlas, e apresenta
uma série de oportunidades de
impacto, focando áreas nas quais
a indústria pode maximizar as suas
contribuições aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Essas oportunidades de impacto
demandam fortalecer as boas práticas
em matéria de desempenho ambiental
e social, e lançar mão de parcerias
inovadoras, além de reconhecer a
relevância da transição energética para
concretizar o anseio mundial por zerar
as emissões líquidas, de acordo com o
Acordo de Paris.
O roteiro alinha a indústria em torno
dos ODS, oferecendo uma plataforma
que promove a colaboração ao longo
de toda a cadeia de suprimentos,
visando agilizar a ação para os ODS e
ampliar o seu impacto.

Oportunidades de impacto
O roteiro descreve oito oportunidades de impacto que evidenciam as áreas nas quais a IPIECA e o setor têm condições de
acelerar a ação e de ter um impacto nos ODS prioritários identificados. Essas oportunidades de impacto estão classificadas
em três temas: o clima, a natureza e o homem. A seguir, o roteiro identifica as respectivas vias de impacto para realizar as
oportunidades, que incluem uma série de ações potenciais de curto, médio e longo prazo, para a IPIECA e as empresas. A
aplicabilidade a uma empresa específica das ações sugeridas no roteiro vai depender de variáveis tais como o seu porte, o
seu modelo de negócios, as regiões onde atua, as políticas públicas e demais fatores pertinentes à empresa em questão.
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O CLIMA

POLÍTICA E PARCERIAS Promover políticas e parcerias eﬁcientes que
apoiem a inovação e o desenvolvimento das tecnologias e atividades necessárias
para transformar o sistema energético e fortalecer a resiliência climática

Investir em tecnologia e inovação que ensejarão
2 INOVAÇÃO
produtos e soluções energéticas de baixo carbono

OPERAÇÕES Incentivar as iniciativas de redução das emissões para suas
3 próprias
operações, em apoio aos objetivos do Acordo de Paris

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

A NATUREZA
GERENCIAMENTO DOS RECURSOS Gerenciar os recursos
4 de
modo responsável para sustentar uma economia circular
BIODIVERSIDADE, GERENCIAMENTO DAS TERRAS E

5 DOS RECURSOS HÍDRICOS Conservar, restaurar e promover
a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos

O HOMEM

GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA Ajudar os governos a alcançar os
6 ODS,
alinhando as prioridades e agilizando a ação

7
8

COMUNIDADES Impulsionar a prosperidade individual e comunitária em
torno das próprias atividades, inclusive promovendo o desenvolvimento
sustentável, os meios de subsistência, a saúde e o bem-estar

PROMOÇÃO DO PLENO EMPREGO Prover empregos produtivos,
resguardando a saúde, a segurança e o bem-estar dos trabalhadores ao longo
da cadeia de suprimentos
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ODS prioritários
Embora o setor de petróleo e gás tenha potencial para contribuir
direta ou indiretamente nos 17 objetivos, este roteiro identifica 10 ODS
como áreas prioritárias nas quais tem maior influência ou capacidade
de atender as necessidades da sociedade, estimulando a inovação e
o impacto nas suas próprias operações, bem como ao longo de toda
a cadeia de valor. O ODS 17 “Parcerias e meios de implementação” foi
identificado como um objetivo transverso fundamental para todas as
oportunidades de impacto.

Implementação
A IPIECA promoverá a ampla implementação do roteiro, que será utilizado de seguinte forma:

A nova estratégia da
IPIECA e as atividades
de planejamento
das atividades
incluirão as principais
ações do roteiro e
desempenharão o papel
de veículo de divulgação.

As empresas do setor de petróleo
e gás poderão se valer do roteiro
como fonte de inspiração para as
estratégias, atividades e colaborações
orientadas pelas ODS. É necessário
um diálogo multipartite para o
sucesso na implementação deste
roteiro, pois muitos desafios superam
a capacidade de uma única empresa.

Os atores da cadeia de
suprimentos e outras partes
interessadas poderão utilizar
o roteiro para entender as
possibilidades de colaboração,
visando maximizar os impactos
sobre os ODS e potencializar
o diálogo com a IPIECA e as
empresas de petróleo e gás.

A IPIECA monitorará as tendências emergentes suscetíveis de influenciar as prioridades descritas no roteiro. A IPIECA
também compartilhará estudos de casos informativos no seu site para demonstrar e compartilhar informações quanto à
maneira como a IPIECA, seus membros e outros utilizam o roteiro e contribuem para os ODS: www.ipieca.org.

Estratégia IPIECA 2021-2024

O CLIMA

A NATUREZA

O HOMEM

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Estimular a liderança da indústria global do
petróleo e do gás para aprimorar a ação climática, a
responsabilidade ambiental, o desempenho social
e a integração do desenvolvimento sustentável

Em dezembro de 2020, a IPIECA lançou
uma estratégia para o quadriênio (20212024), incluindo uma visão que combina
o aprimoramento do desempenho
ambiental e social da indústria de petróleo
e gás, com o apoio à contribuição do
setor para a transição energética, no bojo
do desenvolvimento sustentável. Esta
estratégia foi elaborada paralelamente
ao roteiro e reconhece a relevância da
contribuição dos membros da IPIECA para
ajudar a atingir os objetivos do Acordo
de Paris e da Agenda 2030. As atividades
anuais de planejamento das atividades
da IPIECA incluirão as principais ações
do roteiro e desempenharão o papel de
veículo de divulgação.

O WBCSD continuará trabalhando
em estreita colaboração com a
IPIECA, promovendo este roteiro
e apoiando e incentivando
a entidade e seus membros,
buscando implementar as
ações chaves que identifica nas
temáticas do clima, da natureza
e das pessoas. Baseado na
experiência da elaboração e
implementação de roteiros em
diversos outros setores, o WBCSD
também buscará assessorar a
IPIECA e seus membros sobre
os meios mais eficientes de
monitorar, medir e prestar contas
dos avanços.

DOWNLOAD

Faça o download do roteiro
e do Atlas em ipieca.org

