
 

 

 

 

 

 

Cases Benchmarking Brasil - ODS 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

 

Fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar a 
parceria global para o 
desenvolvimento sustentável. 

 

 

Nexa 

Case: Agendas Sociais & PDL 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Bruna Lima  

Cargo: Coordenadora de Responsabilidade Social 

Temática Gerencial: Ferramentas e Políticas de Gestão 

ODS 17: Parcerias e Meios de Implementação 

Ano de Certificação: 2018 

Resumo: Como parte da estratégia de negócios, a empresa entende 

que promover o Desenvolvimento Local significa adotar compromissos 

não convencionais, mas que contribuam como ator social dentro do 

contexto territorial, construindo dessa forma uma Agenda Positiva de 

melhorias na qualidade de vida da localidade. 



Foram 619 participações em 52 momentos de diálogo com as 5 

unidades participantes do processo (Fortaleza de Minas, Juiz de Fora, 

Três Marias, Morro Agudo e Vazante), sendo 377 participações 

externas de representantes de empresariado local, poder público, 

sociedade civil organizada, organizações educacionais, líderes 

comunitários, mídia, comunidade em geral; e 242 participações 

internas das diversas áreas da empresa, desde nível de liderança até 

operacional. Como resultados finais, cada unidade definiu seu Plano 

de Desenvolvimento Local, que de uma forma geral podem ser 

resumidos em quatro temáticas principais, que serão desenvolvidas 

em programas corporativos de investimento e mobilização. 

 

VLI 

Case: Plantio Social Murtura 

Cidade: Belo Horizonte 

Estado: MG 

Responsável: João Paulo de Mesquita  

Cargo: Analista de Meio Ambiente 

Temática Gerencial: Manejo e Reflorestamento 

ODS 17: Parcerias e Meios de Implementação 

Ano de Certificação: 2017 

Resumo: Em detrimento de uma compensação ambiental decorrida de 

um projeto de ampliação no Porto do Itaqui, a VLI em parceria com a 

UEMA (Universidade Est. do Maranhão) e EMAP (Empr. Maranhense de 

Portos), buscou recuperar de uma área de 1,72 ha inserida no 

Assentamento do Murtura em São LuísMA, tendo em vista, não só 

cumprir a obrigação legal, mas também proporcionar um retorno a 

sociedade sob a ótica socioambiental. O projeto tem como objetivos: 

Promover a capacitação da comunidade envolvida na atividade; Inserir 

agricultores na execução das atividades de campo; Produzir mudas de 

espécies arbóreas nativas; Executar a revegetação na faixa área 

prevista do projeto; Plantar mudas de espécies nativas; 



Enriquecimento de quintais dos agricultores da comunidade; 

Construção de cerca de isolamento da área a ser recuperada; Avaliar 

e monitorar a revegetação da área; Orientar monografias, estágios 

extracurriculares e artigos científicos com os resultados de pesquisas 

geradas na área. 
 


