
  
 
 
 

Definindo o Sucesso Através das 
Gerações 

 
Nós, uma comunidade global de empresas familiares, nos comprometemos a construir um 
futuro sustentável através das gerações. 

 
Empresas familiares contribuem significativamente tanto para o crescimento econômico quanto 
para a empregabilidade, e têm o potencial de criar um modelo de negócio voltado para um 
propósito. Com nosso foco inerente no sucesso a longo prazo e na administração responsável, 
nós nos esforçamos para aplicar o know-how empreendedor e recursos para construir um mundo 
justo e igualitário, em que nosso planeta floresça através das gerações. 

 
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) proporcionam às empresas familiares 
oportunidades para criar uma prosperidade compartilhada para todos. Nós nos comprometemos 
a agir pelos ODSs, defendendo-os e apoiando os seguintes princípios: 

 
➢ Crescimento sustentável: Promover e aplicar práticas de negócios e investimentos que 
permitirão o crescimento econômico sustentável e criarão valor a longo prazo para todos os 
atuais e futuros stakeholders. 

 
➢ Governança ambiental: Ter impacto positivo a longo prazo por meio de ações 
urgentes sobre mudanças climáticas, possibilitando a produção e o consumo 
sustentáveis, e avançando no uso responsável de recursos naturais. 

 
➢ Inclusão social: Promover práticas inclusivas em nossas comunidades e além, 
incluindo igualdade de gênero, diversidade e trabalho honesto, para garantir que tanto 
as gerações atuais quanto as futuras obtenham dignidade e atinjam seu potencial. 

 
➢ Boa Governança: Estabelecer estruturas sólidas de governança familiar e governamental 
que sejam transparentes, inclusivas e responsáveis para com os stakeholders; garantir o 
compromisso com práticas de negócio éticas e livres de corrupção. 

 
Em parceria com as Nações Unidas (UNCTAD), nós acompanharemos o progresso e 
avaliaremos o impacto do nosso compromisso de maneira transparente, utilizando um  
conjunto comum de indicadores de desempenho. 

 
Convidamos vocês a agirem agora e se juntarem a nós para criar uma prosperidade 
compartilhada. Juntos vamos construir um futuro sustentável e definir o sucesso através  
das gerações. 


