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1. OBJETIVO
Partes Interessadas

Esta Política tem o objetivo de estabelecer referências para

Formada por
integrantes, Conselho
de Curadores e a
Mantenedora da
Fundação Odebrecht,
organizações da
sociedade civil,
comunidades em que
atua, famílias
participantes,
investidores sociais
inclusive do Terceiro
Setor, parceiros sociais
e econômicos como
cooperativas e
produtores, governos e
órgãos de controle do
Estado, mídia,
formadores de opinião,
prestadores de
serviços, que podem
afetar ou ser afetados
pelas nossas
atividades, objetivos ou
políticas.

a Fundação Odebrecht atuar com sustentabilidade. Nesta
Política estão definidos os conceitos básicos que orientam a
atuação

da

Fundação

compromissos,

avaliação

Odebrecht,
de

bem

impacto,

como

os

papeis

e

responsabilidades.
Na Fundação Odebrecht atuar com sustentabilidade é
conduzir as ações para que gerem resultados positivos,
tangíveis e intangíveis, para as suas Partes Interessadas
hoje e no futuro.
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2. CONCEITOS BÁSICOS SOBRE SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Por esta Política a Fundação Odebrecht adota o conceito de desenvolvimento
sustentável divulgado no Relatório Brundtland:
“[...] um processo de transformação no qual a exploração de recursos,
a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento
tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforça o
potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e
aspirações futuras [...] aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras
atenderem às suas próprias necessidades” (Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1991, p. 46)

Assim, sustentabilidade é o conjunto de condições e práticas que levam ao
desenvolvimento sustentável, aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual,
sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o
desenvolvimento que preserva os recursos do planeta.
O conceito de desenvolvimento sustentável está presente na Tecnologia Empresarial
Odebrecht (“TEO”) em especial, quando assumimos os compromissos estabelecidos
nesta Política: com as pessoas, com o desenvolvimento social e econômico, com a
dimensão ambiental, com a atuação ética, integra e transparente e com a dimensão
cultural. São os resultados alcançados que assegurarão a sobrevivência, o
desenvolvimento e a perpetuidade da Fundação Odebrecht e de seus programas.
“Sobreviver, Crescer e Perpetuar” pressupõe sermos responsáveis com o direito à vida
das futuras gerações, assegurando a elas condições melhores das que a recebemos de
gerações que nos antecederam.
Atuar para a sustentabilidade implica ir além de nosso dever de cumprir as leis e
determinações que regulam as atividades da Fundação Odebrecht. Importa em
compreender as tendências e prioridades da sociedade e atender às convenções e
compromissos globais aplicáveis nas comunidades em que atuamos, assegurando o
equilíbrio dos fluxos de vida (fauna, flora, água, solo, atmosfera e os seres humanos e
seus negócios) na biosfera. Significa também assegurar a adequada gestão dos Riscos
Socioambientais, referentes aos projetos e às atividades das organizações da
sociedade civil que apoiamos.
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Atuar com sustentabilidade implica em conhecer e agir com
Riscos
Socioambientais

prioridade em relação aos nossos Temas Materiais,

Refere-se aos riscos
que um evento
resultante de iniciativas
das instituições
apoiadas pela
Fundação Odebrecht,
possa causar impacto
ao meio ambiente ou a
pessoas ou a
comunidades.

orientada por esta Política. Os efeitos da nossa atuação se

avaliando os benefícios à sociedade resultantes da prática

estendem tanto aos integrantes, beneficiários, comunidades
onde atuamos, fornecedores e investidores sociais.
Aliando inovação em tecnologias sociais e desenvolvimento
sustentável, aumentamos nossa capacidade para ampliar os
benefícios à sociedade a que servimos com a melhoria da
qualidade de vida associada à proteção e ao uso consciente

Temas Materiais
Aqueles que impactam
direta ou indiretamente
em nossa capacidade
de criar, inovar ou
preservar valor, ou que
gerem risco de sua
destruição em termos
econômicos,
ambientais e sociais,
tomando como
referência a visão da
Fundação Odebrecht e
das partes
interessadas.

dos recursos naturais, mantendo em equilíbrio os fluxos de
vida.
Em linha com a prática da TEO, ao servirmos à sociedade
contribuindo para o desenvolvimento sustentável e gerando
resultados tangíveis e intangíveis, conquistamos também o
reconhecimento por nossa atuação, gerando valor para a
Fundação Odebrecht, para a sua Mantenedora, a Odebrecht
S.A., e seus Negócios, bem como de nossos parceiros e
investidores sociais.
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3. FRENTES DE ATUAÇÃO E COMPROMISSOS COM A
SUSTENTABILIDADE
ODS
Os Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS) são
uma agenda mundial
adotada durante a
Cúpula das Nações
Unidas sobre o
Desenvolvimento
Sustentável em
setembro de 2015
composta por 17
objetivos e 169 metas a
serem atingidos até
2030.

E

O

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL
Atuar com foco em sustentabilidade para nós significa servir à
sociedade promovendo o desenvolvimento sustentável a partir
de ações éticas, íntegras e transparentes. Significa gerar um
balanço de resultados positivos para aqueles que podem afetar
ou ser afetados pelas nossas atividades, hoje e no futuro.
Como estratégia, a Fundação Odebrecht aplica sua tecnologia
social para promover o desenvolvimento territorial sustentável,
por meio do Programa de Desenvolvimento e Crescimento
Integrado com Sustentabilidade (“PDCIS”), tendo o jovem como
n
protagonista.
Conecta-se aos Objetivos de Desenvolvimento
i
Sustentável
(“ODS”), visando a superação de desafios
s

globais, como a erradicação da pobreza em todas as suas
t

formas e dimensões e redução das desigualdades, educando
a

pessoas para a produção no campo, no uso racional e na
s

proteção
dos recursos naturais, e no fortalecimento da
,
cidadania.
i
n
t

Para tanto, a FO prioriza seis frentes de atuação, de forma
e

integrada e sinérgica:
g
r

Coesão
e Mobilização Social - possibilita a união das pessoas
a
em
torno de objetivos comuns, por meio do estímulo ao
n
engajamento
em organizações socioprodutivas, formação de
t
e
novas
lideranças, incentivo à permanência no campo,
s
empoderamento

das

comunidades,

formação

de

uma

,
consciência
coletiva e fortalecimento da autoestima e
o

identidade das pessoas.
r
g

Cidadania e Governança - tornar o cidadão consciente do
a

conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social,
n

ei possibilitar o acesso às políticas públicas e de crédito e o
z
a
ç
õ
e
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fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Educação para o Desenvolvimento Sustentável - oferecer às pessoas, e
especialmente, aos jovens, as habilidades, competências e conhecimentos necessários
à construção do desenvolvimento sustentável, por meio da promoção da educação de
qualidade orientada para a conservação ambiental e sustentabilidade, educação
contextualizada, formação ética e para valores, e protagonismo juvenil na economia
rural.
Desenvolvimento Econômico - fortalecer o desenvolvimento econômico e a inclusão
social, por meio do incentivo à agricultura e à economia rural, apoio nos processos de
gestão, produção, beneficiamento e comercialização, promoção de segurança
alimentar, incremento de renda, acesso a mercados mais justos, orientação para
reinvestimentos e para estruturação de sistemas produtivos sustentáveis.
Conservação Ambiental - estimular a conservação do meio ambiente e da
biodiversidade, possibilitando a prestação de serviços ambientais por meio do uso
racional dos recursos naturais, com destaque para a proteção dos recursos hídricos por
meio da restauração e conservação de matas ciliares, restauração e conservação de
nascentes, promoção do desmatamento evitado, conservação do solo e da água,
implementação de práticas agroecológicas, neutralização de carbono e revegetação em
áreas degradadas, apoio para acesso a saneamento básico e orientação para manejo
correto de insumos e resíduos sólidos.
Inovação e Tecnologia - Fomentar o desenvolvimento de novas formas de produção e
de comercialização de novos produtos, e de aplicação de tecnologias para aumento de
produtividade, diversificação de cultivos, disseminação de boas práticas agrícolas e
agroecológicas, incluindo a reconversão de áreas em sistemas agroflorestais.

Os nossos compromissos com a sustentabilidade são as referências que usamos para
definir as prioridades e metas em nossos Programas de Ação (PAs) e se desdobram
em:
Compromisso com Pessoas – Promovemos o desenvolvimento sustentável com
ênfase em pessoas. Compreendemos que são elas, dentro e fora da Fundação
Odebrecht, por meio da educação para a vida e pelo trabalho, para valores e superação
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de limites, os agentes de transformação com capacidade para
Tributo ao Futuro

identificar e implantar o modelo de desenvolvimento
sustentável adequado a cada ambiente, como previsto na

Conheça mais sobre o
Tributo ao Futuro em
nosso site
http://www.fundacaood
ebrecht.org.br/TributoaoFuturo/Apresentacao/

Política de Pessoas.
Compromisso

com

o

desenvolvimento

social

e

econômico – Promovemos a inclusão social produtiva por
meio da educação do jovem contextualizada à região de
atuação, da geração de oportunidades de trabalho e renda
voltadas para valorizar a produção da família no campo, e

Instituições apoiadas
no Baixo Sul da Bahia
são 3 Casas Familiares
Rurais - CFRs, a
Organização de
Conservação da Terra
– OCT e Cooperativa
de Produtores Rurais
de Presidente
Tancredo Neves Coopatan.

pelas contribuições à cidadania e à coesão e mobilização
social pela melhoria das condições de vida nas comunidades.
Compromisso com a dimensão ambiental – Tomamos
decisões sobre projetos e ações considerando o equilíbrio dos
fluxos de vida (fauna, flora, solo, água, atmosfera e o ser
humano e seus negócios) na biosfera, o uso consciente e
eficiente dos recursos naturais, além de apoiarmos ações
visando a conservação, a restauração de ambientes

Governança
Participativa no âmbito
do PDCIS é a que
envolve as
comunidades, o Poder
Público, a iniciativa
privada e a sociedade
civil.

degradados e o uso de tecnologias limpas e de recursos
renováveis.
Compromisso com a atuação ética, íntegra e transparente – a atuação ética, íntegra e transparente é componente da
sustentabilidade, como demonstra o alinhamento desta Política
com a Política de Governança e com a Política sobre
Conformidade com a Atuação Ética, Íntegra e Transparente.
Compromisso com a dimensão cultural – Apoiamos a
preservação e valorização da memória, da história e do
patrimônio cultural, respeitando os diferentes usos e costumes
que distinguem as comunidades nas quais estamos inseridos.
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4. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO INTEGRADO COM
SUSTENTABILIDADE - PDCIS
Como forma de materializar os compromissos com a sustentabilidade e o
desenvolvimento sustentável, a Fundação Odebrecht instituiu e coordena, por meio de
instituições apoiadas, a execução do Programa de Desenvolvimento e Crescimento
Integrado com Sustentabilidade (“PDCIS”), atualmente implementado na região do
Baixo Sul da Bahia com capacidade de ser aplicado em outros ambientes.

O objetivo geral de impacto do Programa, é o de transformar social, econômica e
ambientalmente as condições de vida das pessoas, por meio das seis frentes de
atuação citadas nesta Política de Sustentabilidade.
Atua com base no modelo de Governança Participativa que possibilita unir objetivos e
ações entre poder público, iniciativa privada e a sociedade civil, em especial, as OSC –
Organizações da Sociedade Civil, que são entidades privadas com participação social
para iniciativas de interesse público.
A relação da Fundação Odebrecht com tais instituições está amparada legalmente por
um Acordo de Parceria e Cooperação Técnica, denominado de Pacto de Governança
que estabelece compromissos de lado a lado, pautados na atuação ética, íntegra e
transparente e na aplicação dos Princípios, Conceitos e Critérios da TEO..

4.1 INCENTIVOS FISCAIS
Como parte de seus compromissos com o desenvolvimento sustentável da região em que
atua, a Fundação Odebrecht estimula o uso de incentivos fiscais por ações voluntárias e
espontâneas dos integrantes do Grupo Odebrecht e de outras pessoas físicas e jurídicas,
em favor de projetos de cunho produtivo e/ou educativo e/ou ambiental.
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5. RESULTADOS
O compromisso com resultados é um dos balizadores das ações do PDCIS a partir da
fase de planejamento, na qual as Instituições pactuam os seus Programas de Ação e
se comprometem com a geração de resultados Tangíveis e Intangíveis. Esses
resultados também passam a constar nos Contratos com os Investidores Sociais e são
acompanhados e aferidos periodicamente pela Fundação Odebrecht.
Os resultados são acompanhados por meio de indicadores nos âmbitos da gestão e do
impacto gerado.
5.1 INDICADORES E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS
Devemos demonstrar os resultados da prática desta Política por meio de indicadores
que permitam mensurar os resultados relativos ao nosso propósito, às frentes de
atuação e aos compromissos assumidos.
As ações resultantes da execução do PDCIS terão seus resultados avaliados
periodicamente, a partir de indicadores previamente definidos, incluindo os relativos aos
impactos resultantes da atuação das organizações da sociedade civil apoiadas pela
Fundação Odebrecht.
A avaliação de impactos, por sua natureza, ocorrerá num intervalo de tempo maior que
o ciclo anual do PA das Instituições apoiadas no âmbito do PDCIS.
Desta forma, o Superintendente da Fundação Odebrecht deve incluir no seu PA os
indicadores e metas para o planejamento, acompanhamento e avaliação.
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6. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
Compete relativamente aos compromissos desta Política:
Ao Superintendente da Fundação Odebrecht:
a) assegurar a implantação desta Política no âmbito da Fundação Odebrecht e,
respeitada a autonomia das instituições e as disposições da Política de
Governança, acompanhar a evolução das práticas e resultados do desempenho
das Organizações da Sociedade Civil e das comunidades que apoiamos alinhadas
pelos compromissos com a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável;
b) manter informado o Conselho de Curadores da Fundação Odebrecht (“CC-FO”)
sobre o nosso desempenho em sustentabilidade e a evolução dos resultados
medidos pelos indicadores do conjunto dos projetos apoiados; e,
c) propor

ao

CC-FO

alterações

a

esta

Política

de

forma

a

mantê-la

permanentemente atualizada quanto aos compromissos e à evolução do tema da
sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável.
À Responsável por Desenvolvimento Sustentável:

a) apoiar o Superintendente na atualização e prática desta Política;
b) coordenar a execução do PDCIS, relacionando-se diretamente com as
organizações da sociedade civil, com as instituições apoiadas pela Fundação
Odebrecht para execução do Programa e com as comunidades envolvidas;
c) zelar pelos temas de Governança e Conformidade no âmbito do PDCIS;
d) apoiar as Instituições integrantes do PDCIS no relacionamento com investidores
sociais, inclusive promovendo a captação de recursos, de forma direta ou indireta;
e) orientar a área de Comunicação nos temas relacionados à sustentabilidade;
f)

propor e acompanhar a evolução dos indicadores comuns para consolidar os
resultados;

g) assegurar a comunicação transparente e consistente desses resultados para as
Partes Interessadas;
h) representar a Fundação Odebrecht em fóruns e debates sobre os temas
sustentabilidade e desenvolvimento sustentável.
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Aos Integrantes da Fundação Odebrecht:
Como agentes ativadores da transformação para a sustentabilidade e o
desenvolvimento sustentável, somos responsáveis pelo acompanhamento do
desdobramento do PDCIS junto às organizações da sociedade civil e das
comunidades nas regiões onde atuamos, com a consciência da necessidade de
compreender o significado da sustentabilidade em cada ambiente nessas
regiões, e que os resultados consolidados nesse campo contribuem para o
reconhecimento da nossa atuação pelas Partes Interessadas.
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7. ABRANGÊNCIA, CIÊNCIA E CERTIFICAÇÃO
A Política sobre Sustentabilidade da Fundação Odebrecht aplica-se a seus integrantes.
Deverão ter ciência desta Política sobre Sustentabilidade, em, no máximo 30 (trinta) dias
após a sua data de aprovação, todos os integrantes da Fundação Odebrecht.
As Organizações da Sociedade Civil apoiadas pela Fundação Odebrecht deverão ser
cientificadas do inteiro teor desta Política, cabendo à Fundação influenciar tais instituições
a adotar as concepções, os conceitos e os valores contidos neste documento.
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8. DISPOSIÇÕES GERAIS
Se houver quaisquer dúvidas sobre o conteúdo desta Política, o integrante deverá
buscar esclarecimento com seu Líder direto ou, se necessário, com a Responsável por
Desenvolvimento Sustentável ou com o Responsável de Governança & Jurídico.
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