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1 INTRODUÇÃO
No lançamento da Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),  
em setembro de 2015, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU),  
Ban Ki-moon, parabenizou todos os países pela disposição na construção da nova agenda 
mundial de desenvolvimento, afirmando que se tratava de uma “agenda universal, transfor-
madora e integrada, que anuncia um ponto decisivo para nosso mundo”.2 A Agenda 2030 
para o desenvolvimento sustentável é resultado de uma construção coletiva com início na 
conferência Rio+20, realizada no Rio de Janeiro em 2012. Adotada pelo Brasil e por outros 192 
Estados-membros da ONU, o documento Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável3 define a estratégia mundial para os próximos quinze anos, sendo, 
mais do que um compromisso com a ONU, uma oportunidade para o país se organizar melhor 
e entregar à população brasileira um conjunto de iniciativas estruturantes e transformadoras. 

2 SOBRE A AGENDA 2030 GLOBAL
Composta por dezessete objetivos, 169 metas e 241 indicadores, a Agenda reflete um 
conjunto de temas que são fundamentais para os governos de uma maneira geral, e para 
a sociedade em particular, como: mudanças climáticas, produção e consumo consciente, 
inovação produtiva e social, infraestrutura e cidades sustentáveis, trabalho decente, 
crescimento econômico, paz e justiça, combate à fome e à pobreza, bem como diversos 
outros temas de cunho social, econômico, ambiental e institucional. 

1. Secretário Nacional de Articulação Social da Secretaria de Governo da Presidência da República (PR) e servidor público 
federal cedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Doutor em sociologia pela 
Universidade de Brasília (UnB).
2. ONU: países chegam a um acordo sobre nova agenda de desenvolvimento pós-2015. ONUBR, 3 ago. 2015. Disponível 
em: <https://goo.gl/qrzKxR>. Acesso em: 14 maio 2018.
3. Disponível em: <https://goo.gl/XewLRo>. Acesso em: 6 maio 2018. 



132 ipeaboletim regional, urbano e ambiental | 18 | jan.-jun. 2018

A Agenda ODS sucede ao ciclo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODMs) (2000 a 2015), em que o Brasil tornou-se referência mundial pelo cumprimento 
das metas, ganhando papel de destaque na ONU e credibilidade na fase de negociação desta 
nova Agenda. Mais que um protocolo internacional, ou compromisso assumido pelo país, 
a Agenda 2030 constitui uma plataforma norteadora de políticas públicas, uma ferramenta 
de planejamento e de gestão e oportunidade inigualável de avanço da sociedade brasileira 
ao encontro de uma nação mais justa, solidária e próspera. 

3 A AGENDA 2030 NO BRASIL
O Estado brasileiro, em geral, e o governo federal, em particular, reconhecem que o desafio dos 
objetivos estabelecidos para o alcance das metas vai ao encontro do que se pretende entregar 
à sociedade brasileira em 2030, como a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades 
regionais e de gênero, a redução da emissão de gases que causam o efeito estufa, o bem-estar 
além do atendimento tradicional da saúde, a educação de qualidade e convergente com as 
novas tendências mundiais, o crescimento econômico includente, a geração de trabalho e 
emprego, a produção e o consumo consciente e outros, como requisitos indispensáveis para 
o desenvolvimento sustentável.

Esse esforço requer ações conjuntas para a promoção de novas políticas públicas e o 
aprimoramento das já existentes. Requer a criação de vínculos de natureza integrada entre 
os órgãos de governo e a sociedade civil, fator da maior importância para assegurar que o 
propósito da nova Agenda, expresso nas 169 metas, seja efetivamente alcançado. Obriga 
o Brasil a fazer mais, a cooperar mais, a convergir políticas públicas para os territórios e a 
atuar de forma integrada – implica, portanto, substancial mudança de paradigma da gestão 
pública brasileira. 

Requer ainda um olhar apurado para o que ocorrerá nos estados e municípios brasileiros, 
pois é ali que o processo do desenvolvimento sustentável se realiza, se estabelece, e ocorre de 
forma pragmática. A Agenda dos ODS para os governos subnacionais demanda, por exemplo,  
um esforço robusto de planejamento, bem como de capacitação de gestores públicos e 
lideranças locais. 

Da mesma forma, a plena recuperação do vigor da economia brasileira que vai nos 
propiciar condições de retomada do crescimento econômico com equilíbrio das contas, 
que resulte na melhoria da vida de todos em sintonia com regras de utilização sustentável 
da nossa invejável base de recursos naturais, é sine qua non para isso. O Brasil não terá 
oportunidade de sucesso se nossa economia não estiver baseada em princípios de estabilidade 
fiscal, sustentabilidade socioambiental e crescimento econômico inclusivo. 

O sucesso da implantação da Agenda 2030 depende, também, de uma boa governança 
e do engajamento de todos os setores da sociedade. Não por outra razão, o presidente da 
República assinou o Decreto no 8.892, em 31 de outubro de 2016, instituindo a Comissão 
Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (CNODS). Trata-se de uma 
instância consultiva e paritária que reúne dezesseis representantes, oriundos dos governos 
federal, estadual e municipal e também de diversos segmentos da sociedade civil (coletivos 
do terceiro setor, setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa) empenhados na 
implantação dos ODS no país.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Agenda 2030 é um processo de construção coletiva e um desejo comum. A contribuição 
de todos ao esforço global fortalecerá o compromisso internacional assumido e colocará 
o Brasil em outro patamar civilizatório em 2030. É um plano de ação para as pessoas, 
para o planeta e para a prosperidade humana, fundamentada em princípios que buscam 
fortalecer a paz universal e a liberdade. Com base em espírito de solidariedade reforçada, 
concentrada em especial nas demandas das camadas da população mais pobres, excluídas e 
vulneráveis, existe real possibilidade de transformações profundas no país ao encontro do 
desenvolvimento que se almeja. A expressão “ninguém deve ser deixado para trás” encerra 
de forma contundente o que se pretende alcançar com os ODS. 




