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A Cemig é uma empresa comprometida com o desenvolvimento sustentável.  
A decisão de crescer em harmonia com o meio ambiente e com as pessoas por uma gestão 
econômica eficiente sempre foi a base de ação da companhia. A sustentabilidade nunca f
oi uma utopia para a Cemig. Ela é, sim, um grande desafio, um caminho de superações. 
Não se trata apenas de processos, mas de posturas, de respeito, de valores, de escolhas – 
sempre em prol de uma sociedade mais justa e equilibrada. Esse é um valor e uma missão  
essenciais para a Cemig.

Por isso, a companhia é referência em sustentabilidade no mercado. Ano após ano, 
a Cemig figura nas posições mais altas dos diversos índices globais de empresas que 
melhor gerenciam os fatores econômicos, ambientais e sociais.

No pilar ambiental, a matriz energética da Cemig é 100% limpa, contando com usinas 
hidrelétricas, solares e eólicas. No âmbito social, vários programas levam educação  
e eficiência energética a cidades, comunidades rurais, escolas, hospitais e outros setores 
da sociedade. Somado a isso, a Cemig é a maior patrocinadora da cultura em Minas Gerais, 
promovendo grandes expressões artísticas e iniciativas relevantes que levam entretenimento 
e conhecimento à população. Essas conquistas fazem parte do esforço diário de seus 
colaboradores, acionistas e, claro, fornecedores.

Dessa forma, convidamos você, fornecedor, a conhecer um pouco mais sobre  
os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) das Organizações das Nações 
Unidas (ONU), que são tão importantes para nortear as nossas iniciativas. Aqui você vai saber 
quais são as nossas ODS prioritárias e o que fazemos para elas se tornarem uma realidade.

Prezado Fornecedor,



O QUE É 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL?

Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento 
que procura satisfazer as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade 
das futuras gerações de satisfazerem as 
suas próprias necessidades. Ele demanda um 
esforço conjunto para a construção de um futuro 
inclusivo, resiliente e sustentável para todas as 
pessoas e todo o planeta.

Para que ele seja alcançado, é crucial harmonizar 
três elementos centrais: crescimento econômico, 
inclusão social e proteção ao meio ambiente. 
Esses elementos são interligados e fundamentais 
para o bem-estar dos indivíduos e das sociedades.



ODS: UM BREVE
HISTÓRICO

Em setembro de 2015, representantes de países, entidades 
particulares e membros da ONU reuniram-se na cidade de 
Nova York para adotarem a Agenda 2030 e promoverem 
a sustentabilidade no mundo.

Esse documento propôs engajamento entre os vários setores 
da sociedade, para alcançar êxito na promoção dos 17 ODS  
e das 169 metas, visando proporcionar uma vida digna a toda 
a humanidade e preservar o nosso planeta. 

As temáticas são diversificadas, incluindo erradicação da 
pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, 
igualdade de gênero, água e saneamento, energia, crescimento 
econômico sustentável, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades 
sustentáveis, padrões sustentáveis de consumo e de produção, mudança do clima, 
proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas e meios de implementação.



QUAIS SÃO 
OS 17 ODS?

ERRADICAÇÃO DA POBREZA: acabar com a pobreza em todas as suas formas, 
em todos os lugares.

FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL: acabar com a fome, alcançar  
a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

SAÚDE E BEM-ESTAR: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades.

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: assegurar a educação inclusiva, equitativa, de qualidade 
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

IGUALDADE DE GÊNERO: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas 
as mulheres e meninas.
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ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO: garantir disponibilidade e manejo sustentável 
da água e saneamento para todos.

ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL: garantir acesso à energia barata, confiável, 
sustentável e renovável para todos.

TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO: promover o crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente para todos.

INOVAÇÃO INFRAESTRUTURA: construir infraestrutura resiliente, promover 
a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES: reduzir as desigualdades dentro dos países 
e entre eles.

CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS: tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS: assegurar padrões de produção 
e de consumo sustentáveis.



AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA: tomar medidas urgentes 
para combater a mudança climática e seus impactos.

VIDA NA ÁGUA: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, 
e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

VIDA TERRESTRE: proteger, recuperar e promover o uso sustentável  
dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas,  
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter 
a perda da biodiversidade.

PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES: promover sociedades pacíficas e Inclusivas 
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas para o desenvolvimento.

PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO: fortalecer os meios de implementação 
e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.



O QUE SE ESPERA 
DOS ODS?

ESPERA-SE QUE OS ODS PROMOVAM MELHORIAS PARA:

• Pessoas – Acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas formas e dimensões, e garantir que
todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em matéria de dignidade e igualdade,
em um ambiente saudável.

• Planeta – Proteger o planeta da degradação, inclusive por meio do consumo e da produção
sustentáveis, da gestão sustentável dos seus recursos naturais e de medidas urgentes para
combater a mudança global climática, para que seja possível atender às necessidades das
gerações presentes e futuras.

• Prosperidade – Assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera
e de plena realização pessoal, e que o progresso econômico, social e tecnológico ocorra sem
prejuízos para os recursos naturais.



• Paz – Promover sociedades pacíficas,
justas e inclusivas, livres de medo
e da violência. Não poderá haver
desenvolvimento sustentável
sem paz, e não há paz sem
desenvolvimento sustentável.

• Parcerias – Mobilizar os meios
necessários, para a implementação
da Agenda 2030, por meio de uma
parceria global para o desenvolvimento
sustentável, revitalizada, com base
no espírito da solidariedade global
fortalecida, com ênfase especial nas
necessidades particulares dos mais
pobres e mais vulneráveis, com a
participação de todos os países, todos
os grupos interessados e todas as pessoas.



POR QUE OS ODS SÃO 
IMPORTANTES PARA 
OS NEGÓCIOS?

• IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIOS FUTUROS.

Os ODS buscam redirecionar os fluxos dos investimentos. 
Ao fazê-lo, eles definem os mercados em potencial para  
as empresas que podem entregar soluções inovadoras  
e mudanças transformadoras.

• VALORIZAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA

Os ODS podem fortalecer os incentivos econômicos para  
que as empresas utilizem recursos de forma mais eficiente, 
ou mudem para alternativas mais sustentáveis, à medida  
em que as externalidades se tornarem internalizadas.



• FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES COM AS PARTES INTERESSADAS
E MANUTENÇÃO DO RITMO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Os ODS refletem as expectativas de outras partes interessadas e o direcionamento 
de políticas públicas futuras nos âmbitos internacional, nacional e regional.  
As empresas que alinham as suas prioridades com os ODS podem fortalecer  
o compromisso com clientes, colaboradores e fornecedores.

• INVESTIR EM UM AMBIENTE PROPÍCIO AOS NEGÓCIOS.

Os negócios não podem ter sucesso em sociedades que fracassam.  
Os investimentos, no alcance dos ODS, sustentam pilares de sucesso dos negócios, 
incluindo a existência dos mercados regulamentados, de sistemas financeiros 
transparentes e de uma economia não corrupta e eficientemente administrada.

• UTILIZAÇÃO DE UMA LINGUAGEM COMUM E DE
UMA FINALIDADE COMPARTILHADA.

Os ODS definem uma estrutura comum de ação e linguagem que ajudará  
as empresas a se comunicarem, de forma mais consistente e efetiva, com  
as partes interessadas a respeito do seu impacto e desempenho. As metas 
ajudarão a unir parceiros para definir desafios comuns e urgentes.



QUAIS SÃO OS ODS 
PRIORITÁRIOS PARA 
A CEMIG? 

A CEMIG PRATICA TODAS OS 17 ODS, PORÉM SÃO OBJETIVOS PRIORITÁRIOS:

• ODS 7 - Energia limpa e acessível

A energia elétrica é um insumo fundamental para garantir o desenvolvimento  
de qualquer sociedade. A energia deve ser negociada de forma acessível a todos  
e deve ser produzida de forma limpa e sustentável. Sabemos que o acesso  
à energia elétrica é indispensável para o bem-estar humano e contribui com melhorias 
significativas na qualidade de vida das pessoas. A Cemig encara o acesso à energia como 
um fator fundamental para o desenvolvimento de Minas Gerais e de suas populações.  
A empresa investe continuamente na modernização e expansão das suas estruturas, 
buscando atender ao aumento da demanda por energia, tanto para os novos clientes 
como para os clientes já existentes.



O conceito de energia limpa relaciona-se à utilização 
de métodos que não produzem gases de efeito estufa 
ou quaisquer outros poluentes. A energia acessível e 
sustentável é produzida a partir de fontes renováveis, 
como o Sol, o vento, a água ou resíduos naturais 
procedentes de outros processos produtivos.

Considerada a maior distribuidora de energia 
elétrica do Brasil em extensão de linhas e redes, 
a Cemig prioriza ainda ações que analisam o 
impacto da gestão ambiental e a ecoeficiência para a 
sustentabilidade, para a mudança do clima e para o 
desempenho econômico do negócio.



• ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico

A Cemig reconhece a importância das pessoas para o sucesso da sua estratégia de  
negócio e para o seu destaque no setor energético nacional. O envolvimento de toda  
a cadeia de valor com a estratégia da Cemig é fundamental para que a companhia promova 
soluções integradas de energia limpa e acessível à sociedade, de maneira inovadora, 
sustentável e competitiva.

• ODS 9 - Inovação e infraestrutura

Um aspecto associado ao ODS 9 diz respeito ao desenvolvimento sustentável de 
microempresas. A Cemig busca aplicar aos fornecedores o mesmo viés de responsabilidade 
social e valores empresariais que aplica em suas operações. A companhia adota 
procedimentos que verificam ‘‘in loco’’ a conformidade de aspectos ambientais e sociais  
em fornecedores. Potenciais impactos negativos de fornecedores, como gestão incorreta 
de resíduos, não possuir outorga de água, não adotar procedimentos que enfatizem a ética 
empresarial, nem adotar meios de combate à corrupção, além de cometer práticas antitruste, 
são condutas de fornecedores avaliadas o tempo todo. Tais riscos podem gerar danos  
à marca, imagem e reputação da Cemig frente a diferentes categorias de partes interessadas, 
perdas em relação ao mercado e em sua competitividade.



• ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima

A estratégia climática da Cemig consiste em, sobretudo:

• Desenvolver uma gestão eficiente das emissões de gases de efeito estufa
com metas de redução de médio prazo;

• Expandir sua capacidade de geração com fontes renováveis, principalmente
eólica e solar;

• Prover serviços de eficiência energética e geração distribuída;
• Fomentar o desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono, contribuindo

para uma transição energética sustentável.

Isso significa, na prática, que a Cemig possui uma matriz elétrica 100% renovável.  
Também reduziu suas emissões ao fechar a Usina Termelétrica de Igarapé em 2019.  
Por meio da Cemig SIM, uma empresa do Grupo, implanta geração distribuída e serviços de 
eficiência energética. Além disso, investe em sistemas de previsão meteorológica, para que 
haja tempo das equipes se preparem para eventuais emergências provocados por eventos 
climáticos. Dessa forma, a empresa busca garantir o fornecimento de energia elétrica 
e reduzir o tempo de indisponibilidade desse serviço. Outras iniciativas importantes são 
desenvolvidas pelo Programa de Eficiência Energética.



NESSES DESAFIOS TODOS, 
O ENGAJAMENTO COM OS 
FORNECEDORES E A FORMAÇÃO 
DE PARCERIAS SÃO ESSENCIAIS. 
SÓ ASSIM CUMPRIREMOS, 
JUNTOS, OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 



https://www.souecologico.com.br

https://www.pactoglobal.org.br 

http://www.pnud.org.br/ODS.aspx

Fontes usadas para 
construção da cartilha:




