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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS IMPACTOS DOS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO DA ONU NO BRASIL E NO MUNDO

Luis Fernando de Lara Resende1

1 INTRODUÇÃO

Este estudo analisa a evolução das estratégias da Organização das Nações Uni-
das (ONU), intituladas Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) 
(2000-2015) e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (2015-2030), 
no cenário internacional e doméstico, bem como as relações existentes entre 
essas duas estratégias e a política externa brasileira. O governo brasileiro foi 
o principal artífice dessas duas estratégias na ONU. Também foi a nação que 
mais as levou em conta como subsídio para seus planos de desenvolvimento de 
médio e longo prazo.

Trata-se, em última instância, de uma narrativa sobre como os ODMs surgi-
ram, sua relevância no cenário internacional, a gênese dos ODS e como estes estão 
sendo tratados no Brasil até este momento, vista por um pesquisador do Ipea que, 
desde 2003, acompanha com alguma proximidade o tema. Assim, torna-se uma 
obrigação destacar a atuação de inúmeros pesquisadores e especialistas do Ipea, de 
outros ministérios, de agências e fundos do Sistema ONU e de organizações não 
governamentais (ONGs), que – de uma forma ou de outra – contribuíram para 
que os ODMs adquirissem a importância obtida e, agora, se encontram envolvidos 
no aprimoramento dos ODS.

2 OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO

Em 8 de setembro de 2000, último dia da Cúpula do Milênio, realizada em Nova 
Iorque, com a presença de cem chefes de Estado, 47 chefes de governo, três prín-
cipes, cinco vice-presidentes, três primeiros-ministros, 8 mil delegados e 5.500 
jornalistas, foi assinada a Declaração do Milênio das Nações Unidas (ONU, 2000). 
Seu escopo permitiu o desenvolvimento da estratégia dos ODMs, que vigeu até 
2015, e, de certa forma, de sua sucedânea, os ODS, que tiveram início em 2016, 
após o término dos ODMs.

1. Técnico de planejamento e pesquisa do Ipea e assessor especial da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da  
Presidência da República (SAE/PR).
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A Declaração do Milênio das Nações Unidas (ONU, 2000) não cita, expli-
citamente, os ODMs. Trata-se de declaração em defesa de princípios e valores, 
tais como liberdade, igualdade, solidariedade, tolerância, respeito pela natureza e 
responsabilidades compartilhadas. Possui ainda capítulos que tratam dos seguintes 
temas: defesa da paz, segurança e desarmamento; desenvolvimento e erradicação 
da pobreza; proteção do meio ambiente comum, direitos humanos, democracia 
e boa governança; e proteção dos vulneráveis. Dessa forma, vai ao encontro das 
necessidades especiais da África e reforça a ONU (ONU, 2000). 

A referida declaração, porém, lança as bases do que viria a constituir-se, três 
anos depois, nos oito ODMs, em particular em seu art. 19. Esse artigo propõe 
reduzir à metade, até 2015, a proporção dos povos que sofrem de fome; assegurar 
que, até essa data, crianças de toda parte – tanto meninos como meninas – sejam 
capazes de completar um curso de ensino primário; reduzir a mortalidade materna 
a três quartos e a mortalidade abaixo dos 5 anos de idade a dois terços de suas 
taxas atuais até 2015; reverter a proliferação da síndrome da imunodeficiência 
adquirida (HIV)/vírus da imunodeficiência humana (Aids); alcançar melhoria 
significativa nas vidas de pelo menos 100 milhões de moradores em favelas; e 
promover a igualdade de sexos e o fortalecimento da mulher (ONU, 2000).

A decisão americana e inglesa de empreender uma ação militar no Iraque em 
março de 2003, sem evidência comprovada da existência de armas químicas naquele 
país e sem consultar o Conselho de Segurança da ONU, enfraqueceu o referido 
conselho e fragilizou a própria organização. O então secretário-geral, Kofi Annan, 
optou por priorizar ações em prol do desenvolvimento global – em particular das 
nações mais pobres, que contaram com o apoio da Assembleia Geral da ONU, 
bem como de fundos e agências.

Nesse período, Jeffrey Sachs, renomado economista que liderava o Instituto 
da Terra, da Universidade de Columbia, e atuava como conselheiro direto de An-
nan, iniciou a coordenação de um projeto intitulado Milênio, que se propunha a 
reduzir a pobreza mundial pela metade até 2015. São então criados – no âmbito 
desse projeto – dez grupos de trabalho, constituídos por especialistas de renome 
internacional em suas respectivas áreas de atuação. Do resultado desse trabalho, 
surgem os ODMs. 

No Brasil, em pouquíssimo tempo, os ODMs assumiram o papel de ins-
trumento de planejamento de longo prazo, a ponto de o próprio presidente da 
República à época, em março de 2005, assumir em entrevista (Lula..., 2005) que 
os oito ODMs se tornaram uma prioridade de seu governo. Tentaremos a seguir 
apresentar os principais motivos que tornaram esses objetivos um sucesso inter-
nacional e, principalmente, doméstico. Essa compreensão é de suma importância 
para que se compreenda o processo de formulação da estratégia que sucederam 
os ODMs, os ODS. 
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3  A RELEVÂNCIA DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO NO 
CENÁRIO INTERNACIONAL

No âmbito internacional, os ODMs apresentavam alguns objetivos específicos:

• contribuir para ampliar a ajuda oficial ao desenvolvimento (AOD), ou 
ao menos inverter sua tendência de redução; 

• direcionar a AOD para setores específicos – isto é, combate à fome e 
à pobreza; educação; saúde e sustentabilidade ambiental –, de forma a 
maximizar seus benefícios;

• induzir as nações mais pobres, e, também, mais dependentes da AOD 
recebida, a direcioná-la para esses setores; e

• fazer com que a plêiade de fundos e agências do Sistema ONU passasse a 
atuar de forma mais parelha, com objetivos de desenvolvimento similares.

Os ODMs são constituídos de oito objetivos, dezoito metas e 48 indicadores. 
Os objetivos são de fácil compreensão, assim como as metas a estes relacionadas. 
O primeiro objetivo é erradicar a extrema pobreza e a fome e possui duas metas: 
“reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população com renda 
inferior a 1 dólar PPC2 por dia” e “reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a 
proporção da população que sofre de fome”. O segundo objetivo prevê univer-
salizar a educação primária e possui apenas uma meta; o terceiro, promover a 
igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. O quarto, o quinto e o 
sexto objetivo dizem respeito a temas na área de saúde (reduzir a mortalidade na 
infância, melhorar a saúde materna e combater o HIV/Aids, a malária e outras 
doenças), enquanto o sétimo se propõe a garantir a sustentabilidade ambiental 
e o oitavo e último objetivo sugere estabelecer uma parceria mundial para o 
desenvolvimento. 

A lógica é simples: para atingir determinado objetivo é necessário que a(s) 
meta(s) a este relacionada(s) seja(m) alcançada(s). Essas metas são mensuradas por 
indicadores quantitativos previamente estabelecidos. No caso da primeira meta 
do objetivo 1, citada no parágrafo anterior, a ONU3 propôs cinco indicadores: 

• proporção da população que ganha menos de US$ 1,00/PPC por dia;

• proporção da população abaixo da linha nacional de pobreza;

• índice de hiato de pobreza;

2. Poder de paridade de compra (PPC) é um método alternativo à taxa de câmbio utilizado em comparações entre 
países. Permite medir quanto determinada moeda poderia comprar se não fosse influenciada por fatores como o 
mercado e a política cambial. 
3. É importante destacar que os ODMs, suas metas e seus indicadores – assim como os ODS, suas metas e seus indi-
cadores – foram aprovados em sessões da Assembleia Geral da ONU, com participação de todos os países-membros. 
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• participação dos 20% mais pobres da população no consumo nacional; e

• taxa de desemprego na faixa etária entre 15 e 24 anos, por sexo e total.

É interessante notar a disparidade existente entre as razões que motivaram a 
ONU a estabelecer os ODMs – principalmente ampliar os recursos direcionados 
à AOD – e as de nações de nível de desenvolvimento médio, como o Brasil. A 
seguir, são apresentados os principais motivos do sucesso obtido pelos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio no Brasil.

4 O BRASIL E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO

Na Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2004, o governo brasileiro lançou 
a publicação Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: primeiro relatório nacional 
de acompanhamento dos ODMs (Ipea e Brasil, 2004). Seu sucesso na ocasião foi 
considerável, a ponto de quatro outros relatórios nacionais terem sido elaborados, 
em 2005, 2007, 2010 e 2014. 

Um ano depois, em 2005, foi criado o Prêmio Brasil ODM, que premiava 
iniciativas de governos municipais e organizações da sociedade civil que se desta-
cavam pela correta execução de iniciativas (normalmente programas ou projetos) 
que contribuíam com o alcance dos ODMs. 

Ao todo, foram cinco edições do prêmio (2005, 2007, 2009, 2011 e 2013), 
que contou com 6.187 inscrições e teve 117 práticas premiadas. Adicionalmente 
às ações do governo federal, diversos estados e municípios implementaram ações 
voltadas especificamente para o alcance dos ODMs, assim como esforços para mo-
nitorá-los adequadamente. Foram ainda criados relatórios estaduais e municipais 
de monitoramento desses objetivos, bem como observatórios voltados especifi-
camente para seu acompanhamento. Alguns municípios, como Belo Horizonte, 
Santo André e Nova Iguaçu, chegaram a adaptar seus planos plurianuais (PPAs) 
aos ODMs. Universidades, empresas do setor privado e organizações sem fins 
lucrativos também passaram a promover esses objetivos.

Com relação ao Prêmio Brasil ODM, é importante citar avaliação elaborada 
nos em 2015 e 2016 pelo Ipea, sob coordenação de Peliano (2016), intitulada 
Prêmio ODM: o que se extrai da experiência brasileira? O relatório da referida ava-
liação subdividiu-se em duas partes: a primeira, intitulada Um relato da experiência 
do Prêmio ODM Brasil, utilizando pesquisa documental, realiza uma descrição do 
processo de seleção das práticas inscritas e procura responder às seguintes questões: 

• como ocorreu o processo de seleção das práticas premiadas?

• como evoluíram as inscrições?

• qual o perfil das práticas finalistas?

• qual o perfil das práticas premiadas?
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Já a segunda parte, intitulada Os reflexos do Prêmio ODM nas práticas premiadas, 
contou com a análise de questionários estruturados enviados às instituições que 
as patrocinavam e, também, com relatórios técnicos oriundos de visitas de campo 
realizadas por pesquisadores do Ipea. Abarca apenas as organizações da sociedade 
civil que foram premiadas nas quatro primeiras edições do prêmio e teve por ob-
jetivo responder às seguintes questões:

• o que foi analisado e como foi feita esta pesquisa?

• qual a visão das organizações sociais sobre o Prêmio ODM?

• o que ocorreu com as práticas premiadas?

• o que se extrai desta pesquisa para futuras premiações?

Os resultados da pesquisa demonstram a importância do Prêmio ODM Brasil 
para a continuidade das práticas, para a ampliação do público atendido, para sua 
reprodução por outras organizações – públicas ou privadas –, para o estabelecimento 
de novas parcerias e, também, para o reconhecimento público, entre outros pontos. 
O relatório resultante da pesquisa também fornece subsídios importantes para a 
reflexão sobre premiações que objetivam mobilizar diferentes setores em torno de 
causas sociais e ambientais. 

Mas quais teriam sido os motivos de tamanho sucesso da estratégia proposta 
pela ONU no Brasil? Entre outros motivos, podem ser citados os seguintes: 

• representar proposta de planejamento de longo prazo condizente com 
as percepções de boa parte da população;

• permitir o monitoramento dos avanços efetivos nos setores abarcados 
pelos ODMs;

• mobilizar os diversos atores sociais, como o governo, o setor privado, a 
sociedade civil organizada e as universidades, em prol de políticas públicas 
efetivas – isto é, Prêmio Brasil ODM;

• divulgar as ações que estão sendo executadas pelo governo – isto é, rela-
tórios nacionais de acompanhamento dos ODMs;

• manter a pressão por mais recursos para AOD oriunda das nações mais 
ricas; e

• divulgar o país no exterior.4 

A falência dos modelos de planejamento de longo prazo – como os planos 
nacionais de desenvolvimento (PNDs), moldados nos planos quinquenais sovi-

4. A publicação Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: primeiro relatório nacional de acompanhamento dos 
ODM (Ipea e Brasil, 2004), por exemplo, teve 10 mil exemplares em inglês distribuídos pelas repartições diplomáticas 
brasileiras. De acordo com vários diplomatas, tornou-se um relevante instrumento de divulgação do Brasil no exterior.
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éticos e instituídos durante o regime militar – ensejou esforços para a criação de 
instrumentos alternativos de planejamento.  

Foram realizados investimentos, por exemplo, na elaboração de cenários 
prospectivos que almejavam antever tendências para o futuro do país e, com isso, 
permitir ao governo melhor direcionamento de seus esforços. Dois exemplos são o 
Brasil 3 Tempos – desenvolvido entre 2004 e 2006, que traça cenários para 2007, 
2015 e 2022 – e o Brasil 2035 – que apresenta quatro possíveis cenários para o 
Brasil em 2035, intitulados Vai Levando, Crescer é o Lema, Novo Pacto Social e 
Construção. Entretanto, tais cenários não se relacionam diretamente com as políticas 
públicas que necessitam ser executadas para alcançar o futuro nestes projetados.

Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 165, 
estabelece que o Poder Executivo terá de apresentar o plano plurianual, além das 
diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais. No parágrafo primeiro do referido 
artigo, fica determinado que 

a lei que instituir o PPA estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos 
e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada (Brasil, 1988, 
art. 165). 

Caberia ao PPA, dessa forma, 

organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os 
objetivos da República. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas 
do governo para um período de 4 anos e os caminhos trilhados para viabilizar as 
metas previstas.5 

O PPA tem vigência a partir do segundo ano de um mandato presidencial 
até o final do primeiro ano do mandato seguinte.

Ocorre, porém, que o PPA também não é instrumento de planejamento de 
longo prazo. Possui diversas funções, desde orientar as diretrizes orçamentárias 
até auxiliar no acompanhamento de programas governamentais, mas limita-se 
apenas a quatro anos. Ademais, sua complexidade termina por fazer com que os 
governos criem outros mecanismos para tornarem públicas suas principais ações: 
foi o caso do Programa Avança Brasil, no governo Fernando Henrique Cardoso, 
e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), nos governos Lula e Dilma.

A inexistência de qualquer proposta nacional de planejamento de longo prazo 
fez com que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio adquirissem visibilidade 
maior do que se esperava quando da elaboração do seu primeiro relatório nacional 
de acompanhamento. Apesar de algumas críticas pontuais, os ODMs tornaram-se 

5. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP).  Plano Plurianual. Disponível em: <goo.gl/aeE896>.  
Acesso em: 25 nov. 2017.
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um sucesso, que tanto o governo federal quanto os fundos e as agências do Sistema 
ONU no Brasil souberam aproveitar. 

Em 2005, foi elaborado o documento Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: 
segundo relatório nacional de acompanhamento (Ipea e Brasil 2005), com diversos 
aprimoramentos vis-à-vis o primeiro, inclusive a adaptação de algumas metas à 
realidade nacional, em processo que passou a ser chamado de “tropicalização dos 
ODM”. Agregaram-se ao processo de elaboração desse relatório novos atores, 
tanto do governo federal como do Sistema ONU. Já o documento Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio: terceiro relatório nacional de acompanhamento (Ipea 
e Brasil, 2007), produzido em 2007, recebeu a contribuição de mais de duzentos 
especialistas e incorporou, em seu bojo, as iniciativas de políticas públicas que – de 
uma forma ou de outra – contribuíam para o alcance dos ODMs. 

O quadro 1 apresenta, na primeira coluna, as metas originais da ONU e, na 
segunda, as metas adaptadas à realidade brasileira.

QUADRO 1
Metas originais da ONU e metas adaptadas à realidade brasileira

Metas da ONU Metas brasileiras

Meta 1: reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da 
população com renda inferior a US$ 1,00/PPC por dia (situação 
de extrema pobreza).

Meta 1A: reduzir a um quarto, entre 1990 e 
2015, a proporção da população com renda 
inferior a US$ 1,00/PPC por dia.

Meta 2: reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da 
população de sofre de fome.

Meta 2A: erradicar a fome entre 1990 e 2015.

Meta 3: garantir que, até 2015, as crianças de todos os países, de 
ambos os sexos, terminem um ciclo completo de ensino.

Meta 3A: garantir que, até 2015, as crianças 
de todas as regiões do país – independente-
mente de cor/raça e sexo – concluam o ensino 
fundamental.

Meta 4: eliminar as disparidades entre os sexos no ensino funda-
mental e médio – se possível até 2005 – e em todos os níveis de 
ensino, o mais tardar até 2015.

Meta 5: reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a mortalidade 
de crianças menores de 5 anos de idade.

Meta 6: reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa de 
mortalidade materna.

Meta 6A: promover, na rede do Sistema Único 
de Saúde (SUS), cobertura universal por ações 
de saúde sexual e reprodutiva até 2015.

Meta 6B: até 2015, ter detido o crescimento da 
mortalidade por câncer de mama e de colo de 
útero, invertendo-se a tendência atual.

Meta 7: até 2015, ter detido a propagação do HIV/Aids e começado 
a inverter a tendência atual. 

(Continua)
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Metas da ONU Metas brasileiras

Meta 8: até 2015, ter detido a incidência da malária e de outras 
doenças importantes e começado a inverter a tendência atual.

Meta 8A: até 2015, ter reduzido a incidência 
da malária e da tuberculose.

Meta 8B: até 2010, ter eliminado a hanseníase.

Meta 9: integrar os princípios do desenvolvimento sustentável 
em políticas e programas nacionais e reverter a perda de recursos 
ambientais.

Meta 10: reduzir pela metade, até 2015, a proporção da popu-
lação sem acesso permanente e sustentável a água potável e 
esgotamento sanitário.

Meta 11: até 2020, ter alcançado melhoria significativa na vida de 
pelo menos 100 milhões de habitantes de assentamentos precários.

Meta 12: avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e 
financeiro aberto, baseado em regras, previsível e não discriminatório.

Meta 13: atender às necessidades especiais dos países menos 
desenvolvidos, incluindo-se um regime isento de direitos e não 
sujeito a cotas para as exportações dos países menos desenvolvidos; 
um programa reforçado de redução da dívida dos países muito 
pobres endividados e a anulação da dívida bilateral oficial; e uma 
ajuda pública para os países em desenvolvimento mais generosa 
aos países empenhados na luta contra a pobreza.

Meta 14: atender às necessidades especiais dos países sem acesso 
ao mar e dos pequenos estados insulares em desenvolvimento.

Meta 15: tratar globalmente o problema da dívida dos países em 
desenvolvimento, mediante medidas nacionais e internacionais, 
de modo a tornar sua dívida sustentável.

Meta 16: em cooperação com os países em desenvolvimento, 
formular e executar estratégias que permitam que os jovens 
obtenham um trabalho digno e decente.

Meta 17: em cooperação com as empresas farmacêuticas, propor-
cionar o acesso a medicamentos essenciais a preços acessíveis, 
nos países em via de desenvolvimento.

Meta 18: em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis 
os benefícios das novas tecnologias, em especial das tecnologias 
de informação e comunicações (TICs).

Fontes: Ipea e Brasil (2005; 2007).

Sempre que os dados permitiam, o Ipea desagregava-os por região, raça, gênero 
e geração. Esclarecia, ainda, que os números não permitiam mensurar as condi-
ções de vida da população brasileira em toda a sua complexidade e, por isso, não 
retratavam com precisão os processos econômicos, sociais e políticos de exclusão. 

(Continuação)
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Os relatórios nacionais de acompanhamento dos ODMs também procuravam 
chamar atenção da sociedade para questões relevantes política e economicamente, como:

• a desigualdade e a pobreza sintetizam os problemas sociais de nossa nação;

• as transferências de renda contribuem para o aumento da renda dos 
mais pobres;

• o acesso ao ensino fundamental não é mais um problema no Brasil;

• a participação das mulheres no sistema educacional é proporcionalmente 
maior que a dos homens; e

• a discriminação contra as mulheres dá-se de outras formas, como condições 
adversas no mercado de trabalho, elevados níveis de violência doméstica 
e baixa participação política.

Os relatórios de acompanhamento também se tornaram um excelente me-
canismo para o governo informar sobre os avanços sociais obtidos até 2014. O 
Prêmio ODM Brasil, por sua vez, adquiriu peso como instrumento de mobilização 
social. Equipes da Secretaria de Governo (Segov) da Presidência da República (PR) 
visitavam os estados brasileiros durante a fase de inscrição, instando lideranças e 
movimentos sociais a apresentar iniciativas passíveis de concorrer. A Segov/PR, com 
apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), realizou mais de 
quatrocentos seminários sobre o prêmio nos 26 estados e no Distrito Federal (DF). 

Os recursos para tais iniciativas – em particular para os encontros com lide-
ranças e movimentos sociais – tiveram origem, em sua maior parte, de empresas 
estatais, como a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), o Banco do Brasil (BB) e a 
Caixa Econômica Federal (Caixa). Dificilmente, haverá condições políticas para 
que futuros governos promovam os ODS e seus avanços sociais, por meio de es-
trutura de financiamento similar à que vigeu nos governos anteriores, com forte 
apoio de recursos públicos. 

5 A GÊNESE DOS ODS

No auge do sucesso obtido pelos ODMs, ocorre no Rio de Janeiro a Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). Era inevitável 
que os debates e as discussões durante a referida conferência levassem em conta 
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e procurassem aprimorar a referida 
estratégia, com término previsto para 2015. 

Vale aqui ressaltar que foram basicamente duas as principais críticas recebidas 
pelos ODMs quando de seu estabelecimento, no período 2003-2004.

1) Tratava-se de estratégia up-down – ou seja, estruturada de cima para 
baixo, conduzida por especialistas e burocratas sem levar em conta as 
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percepções da sociedade civil organizada e as reais necessidades das po-
pulações mais necessitadas.

2) Os ODMs nada mais eram que uma visão reducionista do ciclo de 
conferências – ou ciclo social – da ONU, ocorrido durante a década de 
1990 do século passado, em particular nas áreas de direitos humanos, 
igualdade de gênero, saúde sexual e direitos reprodutivos.6

A Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, também intitulada O Futuro que Queremos (ONU, 2002), propôs a 
criação do Grupo de Trabalho Aberto (GTA) para desenvolver um conjunto de 
objetivos para o desenvolvimento sustentável; coerentes e integrados com a agenda 
de desenvolvimento da ONU para 2015. Inicia-se, assim, o processo de criação 
dos ODS.

É possível verificar, no próprio documento O Futuro que Queremos, esforço 
em evitar as críticas anteriormente direcionadas aos ODMs. O documento inicia-se 
com a seguinte afirmação: 

Nós, chefes de Estado e de governo, e representantes de alto nível, reunidos no Rio 
de Janeiro, Brasil, de 20 a 22 de junho de 2012, com a plena participação da sociedade 
civil, renovamos nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a 
promoção de um futuro econômico, social e ambientalmente sustentável para o nosso 
planeta e para as atuais e futuras gerações (ONU, 2002).7

O documento, em seus 283 parágrafos, demonstra, em diversos momentos, 
preocupação com a necessidade de maior participação social no desenvolvimento 
da estratégia que viria a substituir os ODMs. O parágrafo 43 ressalta, por exemplo, 
“(...) uma ampla participação pública e o acesso à informação (...)”, bem como 

assim como o envolvimento de todos os grandes grupos: mulheres, crianças e jovens, 
povos indígenas, organizações não governamentais, autoridades locais, trabalhadores 
e sindicatos, empresas e setores de atividades, a comunidade científica e tecnológica 
e os agricultores, bem como outras partes interessadas, incluindo as comunidades 
locais, os grupos de voluntários, as fundações, os migrantes, as famílias, os idosos e 
as pessoas com deficiência. (ONU, 2002, § 43).

Estaria garantido, dessa forma, que a nova estratégia seria estabelecida de 
baixo para cima (bottom-up), levando em conta as percepções de diversos grupos, 
em particular de segmentos que integram o que se denomina de sociedade civil 
organizada.

A visão reducionista embutida nos ODMs também seria eliminada – ou ao 
menos minimizada – como sinaliza o parágrafo 16 do citado documento: 

6. Ver, por exemplo, Corrêa e Diniz Alves (2005).
7. Primeiro parágrafo da Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20).
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reafirmamos o compromisso de implementar plenamente a Declaração do Rio sobre 
Ambiente e Desenvolvimento, o Programa para a Implementação da Agenda 21, o 
Plano de Implementação da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 
(Plano de Johanesburgo), e o Programa de Ação para o Desenvolvimento Susten-
tável dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (Programa de Ação de 
Barbados e Estratégia de Ilhas Maurício). Também reafirmamos o compromisso 
com a plena implementação do Programa de Ação de Istambul para os Países Me-
nos Desenvolvidos até a década de 2011-2020 (Programa de Ação de Istambul), 
do Programa de Ação de Almaty: de atender às necessidades particulares dos países 
em desenvolvimento sem saída para o mar e criar um novo acordo mundial para 
a cooperação em matéria de transporte entre os países sem saída para o mar, da 
Declaração Política sobre as Necessidades de Desenvolvimento da África e da Nova 
Parceria para o Desenvolvimento da África. Reafirmamos também os compromis-
sos resultantes dos documentos provindos das grandes conferências e reuniões de 
cúpula das Nações Unidas nos aspectos econômico, social e ambiental, incluindo a 
Declaração do Milênio das Nações Unidas e o Documento final da Cúpula Mundial 
de 2005, o Consenso de Monterrey provindo da Conferência Internacional sobre 
o Financiamento e o Desenvolvimento, o documento final da Reunião Plenária de 
Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre os ODMs, o Programa 
de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, bem 
como as principais ações para aprofundar a implementação do Programa de Ação da 
Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento, e da Declaração 
e Plataforma de Ação de Pequim (ONU, 2002, § 16).

O GTA – criado por ocasião da Rio+20 – contou com a participação de 
representantes governamentais, da sociedade civil e do setor privado. Elaborou 
um documento preliminar, apresentado na Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas realizada em setembro de 2012. Além desse documento, ocorreram 
consultas populares em diversos países, bem como o Painel de Alto Nível, convo-
cado pelo secretário-geral da ONU e liderado por Jeffrey Sachs. 

Por sua vez, o governo brasileiro instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial 
para o Desenvolvimento Pós-2015, que, em três anos, se reuniu por oito ocasiões; a 
última em 24 de agosto de 2016. O referido grupo era coordenado pelo Ministério 
das Relações Exteriores (MRE) e constituía instância que permitia debates entre 
representantes governamentais e da sociedade civil organizada.

Como bem resume Jaime Nadal, representante no Brasil do Fundo de Po-
pulação das Nações Unidas (UNFPA),8 os três pilares mencionados anteriormente 
(documento preliminar, consultas populares e Painel de Alto Nível) culminaram, 
em 2014, nos relatórios do GTA e do secretário-geral da ONU. Esses dois rela-
tórios, por sua vez, deram origem ao documento Transformando Nosso Mundo: a 

8. Apresentação proferida por ocasião do VII Seminário da Rede de Monitoramento e Avaliação, em novembro, em 
Belo Horizonte, Minas Gerais.
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agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, constituída de declaração contendo 
dezessete objetivos e 169 metas: são os ODS. 

Nadal, assim como outros especialistas que acompanharam proximamente as 
negociações ocorridas entre 2012 e 2015 que deram origem aos ODS, destaca o 
protagonismo brasileiro no processo de definição dos ODS, tanto no GTA como 
no processo de consultas populares e no Painel de Alto Nível.9 

A Resolução da Assembleia Geral da ONU A/RES/70/1, de 15 de outubro 
de 2015, assume que caberá aos países estabelecer metas nacionais de acordo com 
suas realidades específicas. Já o parágrafo 5 dessa resolução determina que: 

essa é uma Agenda de abrangência e importância sem precedentes. É aceita por todos 
os países e aplicável a todos eles. Considera as diferentes realidades, capacidades e 
níveis de desenvolvimento de cada nação, além de respeitar suas políticas e prioridades 
nacionais. Esses objetivos e metas abarcam todo o mundo, sejam nações desenvolvidas 
ou em desenvolvimento. Eles são integrados e indivisíveis e levam em conta as três 
dimensões do desenvolvimento sustentável.

Por sua vez, a Assembleia Geral da ONU, realizada em setembro de 2016, 
aprova os 231 indicadores globais apresentados em abril de 2016 pelo Grupo 
Interagências e Peritos sobre os Indicadores para o Desenvolvimento Sustentável. 
Esses indicadores servirão de base para mensurar a evolução das metas previstas. 

É possível argumentar que a Resolução A/RES/70/1 da Assembleia Geral 
da ONU já antevia a dificuldade que teriam os países em acompanhar dezessete 
objetivos compostos por 169 metas mensuráveis por 231 indicadores, sendo mais 
da metade destes inexistentes ou de difícil obtenção.

Ficamos, assim, nesta situação: as nações integrantes da ONU elaboraram 
uma estratégia de desenvolvimento (ODS) mais participativa, ampla e inclusiva 
que a anterior (ODMs). Por sua vez, uma estratégia com o nível de abrangência 
e complexidade dos ODS é de difícil acompanhamento, além de não estabelecer 
claramente quais seriam suas prioridades.  

O mais interessante é que – apesar da maior complexidade dos ODS vis-à-vis 
os ODMs, quando realizamos uma comparação objetivo a objetivo entre os ODMs 
e os ODS – constatamos que as diferenças não são tão grandes como se poderia 
supor. Senão vejamos:

1) Os ODS 1 (Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 
lugares) e ODS 2 (Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 
melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável) relacionam-se 
com o ODM 1 (Erradicar a extrema pobreza e a fome).

9. Idem.
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2) O ODS 3 (Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades) possui relação com os três ODMs afetos à 
área de saúde (ODM 4 – Reduzir a mortalidade na infância, ODM 
5 – Melhorar a saúde materna e ODM 6 – Combater o HIV/Aids, a 
malária e outras doenças).

3) O ODS 4 (Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos) 
relaciona-se com o ODM 2 (Universalizar a educação primária, sendo, 
porém, agregada à área de formação e qualificação profissional).

4) ODS 5 (Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 
e meninas) possui objetivo similar ao ODM 3 (Promover a igualdade 
entre os sexos e a autonomia das mulheres).

5) Os ODS 6 (Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o 
saneamento para todos), ODS 7 (Assegurar o acesso confiável, susten-
tável, moderno e a preço acessível à energia, para todos), ODS 9 (Cons-
truir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva 
e sustentável e fomentar a inovação), ODS 11 (Tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis), 
ODS 12 (Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis), ODS 
13 (Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 
impactos), ODS 14 (Conservar e promover o uso sustentável de oceanos, 
mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável) e ODS 
15 (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 estancar a perda de biodiversi-
dade) refletem – de certa maneira – a ampliação do escopo do ODM 7 
(Garantir a sustentabilidade ambiental).

6) O ODS 16 (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvi-
mento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis) trata-se, 
efetivamente, de objetivo que não foi tratado nos ODMs.

7) O ODS 17 (Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria 
global para o desenvolvimento sustentável) possui forte interrelação com 
o ODM 8 (Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento).

A complexidade e a dificuldade de acompanhamento surgem devido ao 
aumento substancial das metas requeridas para alcançar os objetivos (de dezoito 
nos ODMs, saltaram para 164 nos ODS) e dos indicadores (de 48 propostos pela 
ONU para os ODMs, aumentaram para 231 nos ODS; diversos dos quais ine-
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xistentes ou de difícil obtenção). Não é trivial imaginar um relatório nacional de 
acompanhamento que consiga abarcar todo esse volume de informações. E, se o 
conseguir, haverá o risco de o documento ser por demais abrangente, deixando de 
priorizar o que seria, efetivamente, indispensável para o desenvolvimento das nações. 

No Fórum de Alto Nível Político da ONU, que teve lugar em Nova Iorque, 
de 18 a 20 de julho de 2016, 22 países apresentaram suas respectivas estratégias 
nacionais de acompanhamento dos ODS. Alguns desses países chegaram a apresentar 
relatórios, cujo detalhamento variava substancialmente. Na ocasião, foi possível 
constatar que sobravam questionamentos sobre como dar seguimento ao processo 
de acompanhamento desses objetivos.  

Verificava-se, assim, situação peculiar: os ODS já haviam sido lançados em 
escala global. Todos os dezoito fundos e agências do Sistema ONU estavam orienta-
dos a atuar levando em conta esses objetivos. No caso brasileiro, empresas do setor 
privado, ONGs, acadêmicos e instituições governamentais já consideravam – de uma 
forma ou de outra – os ODS como importante instrumento para o planejamento 
de longo prazo, com condições, inclusive, de influenciar outros instrumentos, 
como o PPA e a formulação de novas políticas públicas, mais condizentes com o 
alcance dos dezessete objetivos. Simultaneamente, havia sérias dúvidas sobre como 
levar adiante estratégia de tamanha complexidade técnica, além de dificuldades 
óbvias – como metas sem relação direta com os objetivos, metas sem indicadores 
e metas com indicadores ainda não desenvolvidos.

A situação começa a alterar-se a partir da resolução adotada pela Assembleia 
Geral da ONU, em 29 de julho de 2016, após o término do Fórum de Alto Nível 
– Resolução A/RES/70/299, publicada em 18 de agosto de 2016 (ONU, 2016). 

Se não estava sendo possível tratar os ODS como um todo, por que não par-
tilhar seu monitoramento, mantendo, porém, sua natureza integrada, indivisível 
e interligada?

Assim, o parágrafo 2 da referida resolução decide que, para o acompanha-
mento dos ODS, haveria uma sequência de temas a serem tratados em ciclos com 
duração de quatro anos. Essa sequência deveria refletir a natureza integrada, indi-
visível e interligada dos ODS, assim como as três dimensões do desenvolvimento 
(econômica, social e ambiental).

Decide, ainda, que – para os três anos restantes do primeiro ciclo – os seguintes 
temas deveriam ser abordados, com ênfase especial em: 

• 2017 – Erradicação da pobreza e promoção da prosperidade em um 
mundo em mudanças;

• 2018 – Transformação para sociedades sustentáveis e resilientes; e

• 2019 – Empoderamento das pessoas e garantia da inclusão e da igualdade. 
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O novo direcionamento dado aos ODS pela ONU é resumido no parágrafo 
4 da citada resolução: 

Decide ainda que o Fórum Político de Alto Nível,  sob os auspícios da Conselho 
Econômico e Social, sem prejuízo da natureza integrada, indivisível e interligada dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, deve discutir um conjunto de metas e 
suas interligações com outros objetivos quando for o caso, em cada sessão repre-
sentando as três dimensões do desenvolvimento sustentável, no intuito de facilitar 
uma análise aprofundada do progresso ocorrido em todos os objetivos ao longo de 
um ciclo de quatro anos, inclusive em relação ao Objetivo 17, que deverá ser revisto 
anualmente (ONU, 2016, § 4). 

A partir da disposição já referida, fica aberto o espaço para repartir o processo 
de monitoramento dos ODS, conforme proposto no parágrafo 5 dessa resolução, ao 
estipular que serão os seguintes objetivos a serem acompanhados em profundidade:

Para 2017:

• Objetivo 1: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos 
os lugares;

• Objetivo 2: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria 
da nutrição, bem como promover a agricultura sustentável;

• Objetivo 3: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades;

• Objetivo 5: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 
e meninas;

• Objetivo 9: construir infraestruturas resilientes, promover a industriali-
zação inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; e

• Objetivo 14: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

Já para 2018, são os seguintes:  

• Objetivo 6: assegurar a disponibilidade e a gestão de água e saneamento 
para todos;

• Objetivo 7: assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia para todos;

• Objetivo 11: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis;

• Objetivo 12: assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis; e
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• Objetivo 15: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecos-
sistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 
desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 
biodiversidade.

Por fim, para 2019, serão os seguintes os objetivos a serem revistos:  

• Objetivo 4: assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;

• Objetivo 8: promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos;

• Objetivo 10: reduzir a desigualdade nos países e entre estes;

• Objetivo 13: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática 
e seus impactos; e

• Objetivo 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvi-
mento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Em todos os três anos, também deverá ser monitorado o ODS 17, sobre 
meios de implementação.

Fica clara a preocupação de garantir que os três pilares do desenvolvimento 
sustentável (social, econômico e ambiental) sejam mantidos nos três anos de mo-
nitoramento que se iniciaram em 2017. Os temas propostos – em particular, os 
dois primeiros – também passam a mesma ideia. Por sua vez, pode-se questionar 
se, com a divisão do monitoramento dos 17 ODS, permaneceria sua natureza 
integrada, indivisível e interligada. 

A maior diferença entre os ODMs e os ODS talvez não consista exatamente 
em seu grau de amplitude – como se procurou demonstrar anteriormente, não 
ocorreram mudanças substanciais nos objetivos, apenas nas metas e nos indica-
dores – ou se foram estruturados up-down ou top-bottom, com menos ou mais 
participação da sociedade civil organizada, mas em sua estrutura. Ao ampliar 
substancialmente os objetivos, as metas e os indicadores, os ODS apresentam uma 
série de dificuldades técnicas para seu adequado monitoramento, que não existiam 
quando do acompanhamento dos ODMs.

A dificuldade para o monitoramento dos ODS já se inicia na forma como 
foram agregados para o acompanhamento anual. Para o relatório de 2017, por 
exemplo, seria mais razoável que fosse levado em conta o Objetivo 4, que trata de 
educação e possui vínculos mais fortes com a eliminação da pobreza e da fome, 
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bem como com a área de saúde e de igualdade de gênero, do que os objetivos 9 e 
10, sobre infraestrutura e uso sustentável de oceanos e mares. 

Mas a exigência contida no parágrafo 4 da Resolução A/RES/70/299 (ONU, 
2016), de tratar as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social 
e ambiental) de forma concomitante, terminou por impossibilitar a agregação dos 
objetivos por esses temas (econômicos, sociais e ambientais), o que seguramente 
facilitaria o monitoramento dos ODS.

Há outra questão que poderá dificultar ainda mais o adequado monitoramento 
dos ODS: a necessidade de que seja mantida sua natureza integrada, indivisível e 
interligada. Não há o que questionar quanto ao conceito de tal demanda. Por sua 
vez, os governos tendem a funcionar de forma setorializada (áreas de educação, 
saúde, economia, infraestrutura etc.), por mais que sejam realizados esforços para 
trabalhar de forma integrada e interligada, bem como indivisível.

6 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO BRASIL

Os ODS foram debatidos na Assembleia Geral da ONU, entre 2012 e 2015, e 
aprovados pela totalidade dos países por ocasião das edições de 2015 (objetivos e 
metas) e 2016 (indicadores) da assembleia. Seu escopo vai até 2030. Os fundos e 
as agências do Sistema ONU necessitarão vincular seus programas de ação a estes. 
A impressionante capacidade de advocacy dessas instituições, somada à adequação 
dos princípios que regem os ODS, garantirá que os fundos e as agências se man-
tenham como relevante estratégia de desenvolvimento sustentável para o mundo. 
O apoio de instituições como o Banco Mundial – por meio do Banco Internacio-
nal para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) – e a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) também contribuirá para 
um engajamento global em prol da Agenda 2030 e dos ODS. As nações de menor 
desenvolvimento – em particular, aquelas fortemente dependentes de AOD – farão 
o possível para demonstrar que suas políticas estão vinculadas aos ODS e, dessa 
forma, manter o apoio recebido. 

Assim, é de esperar-se que os ODS continuem em voga por mais de uma 
década. Há riscos, como o surgimento de uma onda de protecionismo e populismo, 
ou um aumento significativo do sentimento antiglobalização já existente nas nações 
mais ricas. O não cumprimento de agendas, planos e programas de ação de acordos 
internacionais, como a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (CQNUMC) (Acordo de Paris) e a III Conferência Internacional sobre 
Financiamento para o Desenvolvimento (Conferência de Adis Abeba), colocará 
em risco toda a Agenda 2030, inclusive os ODS.
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O Brasil, que já se tornou um doador líquido de AOD, poderá contribuir 
com o sucesso dos ODS, ampliando – mesmo que gradualmente – sua cooperação 
com nações de nível de desenvolvimento similar ou inferior. 

Mas é na arena doméstica que os ODS poderão se tornar partícipes relevantes 
do processo de desenvolvimento nacional. A experiência vivida com os ODMs – 
tanto em seus aspectos positivos como negativos – em muito poderá contribuir 
para o sucesso dos ODS. Para isso, é importante contar com a contribuição dos 
diversos segmentos da sociedade, em particular do governo federal. 

E, para tanto, é necessário que os ODS se tornem compreensíveis para o 
público comum, da forma como foram os ODMs. Caberá ao governo – com 
apoio da sociedade civil – adaptá-lo à realidade nacional, simplificando substan-
cialmente a estratégia. A ONU, por meio de seus fundos e agências, também será 
um protagonista da maior relevância na divulgação dos ODS.

Os ODS procuram estabelecer prioridades e metas mundiais de desenvol-
vimento sustentável a serem alcançadas até 2030 e buscam mobilizar esforços em 
torno de um conjunto de metas comuns e de uma ampla diversidade de temas: 
pobreza; segurança alimentar; saúde; educação; igualdade de gênero; redução das 
desigualdades; paz e justiça; trabalho decente, indústria, inovação e infraestrutura; 
consumo e produção; água; energia; mudanças climáticas; cidades sustentáveis; 
oceanos e mares; ecossistemas terrestres; e parceria global. Por cobrirem um con-
junto amplo e diversificado de temas, os ODS podem ser utilizados como um 
marco geral, com o objetivo de orientar estratégias, metas, programas e ações de 
governos, de empresas e da sociedade civil.

No Brasil, para enfrentar os desafios da integração de metas e objetivos entre 
os ODS, o governo brasileiro criou a Comissão Nacional para os Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável, que se constitui no principal mecanismo institucional 
para a implementação da Agenda 2030. É uma instância colegiada paritária, de 
natureza consultiva, responsável por conduzir o processo de articulação, mobilização 
e diálogo com os entes federativos e a sociedade civil. Tem as seguintes atribuições: 

• elaborar plano de ação para a implementação da Agenda 2030;

• propor estratégias, instrumentos, ações e programas para a implemen-
tação dos ODS;

•  acompanhar e monitorar o desenvolvimento dos ODS e elaborar rela-
tórios periódicos;

•  elaborar subsídios para discussões sobre o desenvolvimento sustentável 
em fóruns nacionais e internacionais;
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• identificar, sistematizar e divulgar boas práticas e iniciativas que colaborem 
para o alcance dos ODS; e 

• promover a articulação com os órgãos e as entidades públicas das Unidades 
da Federação (UFs) para disseminação e implementação dos ODS nos 
âmbitos estadual, distrital e municipal.

A Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é 
composta por dezesseis membros representantes dos governos federal, estaduais, 
distrital e municipais, bem como da sociedade civil. Na composição atual dessa 
comissão, observa-se que as instituições integrantes procuraram dar conta da di-
versidade de atores governamentais e não governamentais, que podem contribuir 
para integrar os ODS na pauta do governo e da sociedade. Nota-se que a Comissão 
Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não inclui todas as 
pastas ministeriais, mas pretende integrar as demais áreas a partir da criação de 
câmaras setoriais. Na composição atual da comissão, representam a sociedade civil 
sem fins lucrativos as seguintes organizações: Conselho Nacional das Populações 
Extrativistas (CNPE); Fundação Associação Brasileira dos Fabricantes de Brin-
quedos (Abrinq) pelos Direitos das Crianças e dos Adolescentes; União Geral dos 
Trabalhadores (UGT); e Visão Mundial. Representando as organizações de ensino, 
pesquisa e extensão, encontram-se a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) e a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais do Ensino 
Superior (Andifes). Do campo das organizações empresarias e do setor produtivo, 
a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável reúne 
a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social (Ethos). Também compõem a comissão representantes de 
entidades estaduais (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Am-
biente – Abema) e municipais e a Confederação Nacional de Municípios (CNM). 

O governo federal está representado na Comissão Nacional para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável pela Segov-PR, que a preside, pela Casa Civil/
PR, bem como pelo MRE, pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), pelo 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) e pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social (MDS). O Ipea e o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) integram a comissão na qualidade de órgãos de assessoramento 
técnico permanente.

Por serem muito amplos e ambiciosos, os ODS demandam transformações 
e mudanças de percurso das economias e das sociedades na direção do desenvol-
vimento sustentável. O alinhamento de planos e programas existentes à Agenda 
2030 é apenas um primeiro passo no caminho que leva ao alcance dos ODS. 

Dessa forma, com o objetivo de verificar a correspondência das metas dos 
ODS com os atributos estabelecidos no Plano Plurianual 2016-2017, o MP 
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construiu um banco de dados que permitiu relacionar cada uma das metas e dos 
indicadores dos ODS com os atributos do PPA. Os primeiros resultados dessa 
iniciativa demonstraram que 96% das metas dos ODS possuem algum atributo 
do PPA concernente à sua implementação.

Essa compatibilização visou sistematizar as convergências entre os objetivos 
declarados pelos ODS e o principal instrumento de planejamento do governo 
federal, o PPA. Esse exercício foi feito de forma que cada meta e/ou indicador dos 
ODS fossem vinculados em um ou mais atributos do PPA (programa, objetivo, 
meta e indicador).

Em 2017, o Brasil apresentou o Primeiro Relatório Brasileiro Voluntário para os 
ODS. O tema central da sessão foi erradicar a pobreza e promover a prosperidade 
em um mundo em mudança. Os ODS selecionados para serem aprofundados nos 
relatórios foram estes: 1, 2, 3, 5, 9 e 14, sendo que o ODS 17 deve ser considerado 
em todos os anos, pois trata da questão da implementação, que perpassa todo o 
conteúdo da Agenda 2030. 

O Primeiro Relatório Brasileiro Voluntário apresentou um panorama das 
principais políticas brasileiras relacionadas aos sete ODS, que, em 2017, foram 
foco dos debates nas sessões do Fórum Político de Alto Nível (ODS 1, 2, 3, 5, 
9, 14 e 17). No entanto, os resultados apresentados ainda não foram suficientes 
para retratar a real situação do país em toda a sua complexidade. Essa primeira 
experiência de acompanhamento dos ODS revelou a necessidade de aprimorar os 
mecanismos de monitoramento das políticas públicas, de forma a permitir iden-
tificar mais detalhadamente, por exemplo, os avanços anuais alcançados pelo país 
e as metas previstas para os próximos anos, tendo como referência aquelas metas 
estabelecidas na Agenda 2030. Dessa forma, a elaboração dos próximos relatórios 
vai exigir novos esforços para a definição dos indicadores que serão utilizados, dos 
instrumentos de coleta de informações e da estratégia de articulação dos diversos 
atores envolvidos. Para tanto, a Comissão Nacional para os ODS, recentemente 
criada pelo governo brasileiro, inseriu tal desafio no leque de suas atribuições e irá 
coordenar os trabalhos futuros a partir de uma abordagem abrangente. 

Há também a questão do plano plurianual: praticamente todos os programas 
e iniciativas constantes nesse programa se refletem nos ODS, e vice-versa. Porém, 
mais relevante que comparar o PPA com os ODS – ou até mesmo influenciá-lo por 
meio de tais objetivos –, é simplificar a estrutura e a nomenclatura do programa, 
de forma que este se torne um instrumento de planejamento de médio e longo 
prazo compreensível para a sociedade, como foi o caso dos ODMs. Não foi por 
outro motivo que diversos estados e municípios se utilizaram desses objetivos para 
comunicar seus programas de governo. A simplicidade da estratégia dos ODMs 
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levava a isso: alguns indicadores que permitiam mensurar metas. Essas metas, se 
alcançadas, conduziam ao alcance de objetivos de fácil compreensão. 

A simplicidade da estratégia ODM não se repete nos ODS, que, de certa 
forma, mais parecem um “PPA universal”, comum a todas as nações. Assim, há de 
se aguardar para saber se os ODS influenciarão efetivamente as políticas públicas 
nacionais. 
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