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Contexto 

• Há grande convergência entre os países sobre 
o produto da próxima Assembleia Geral das 
Nações Unidas 

• Há pendências sobre meios de implementação 
(financiamento e governança) 

• O resultado é muito satisfatório para o Brasil e 
o projeta como um ator com muita 
responsabilidade na implementação dos ODS  



Agenda 

Date Activity Venue 

Aug 11th – Sep 7th Online consultation indicators online 

Sep 25 - 27 UN Summit NYC 

Sep 29 – 30 IAEG-SDGs LA meeting Santiago 

Oct 26 - 28 IAEG-SDGs 2nd meeting  Bangkok 

March 9 – 11 47th session Statistical 
Commission 

NYC 





Junto e misturado 



Paradoxo do DS 

• O conjunto mais democrático e inclusivo 
processo de definição de uma agenda de 
desenvolvimento produzirá o mais complexo 
modelo de monitoramento de implementação 

• Entretanto, a convergência política pode 
coincidir com a competência técnica 



ODS em números 

• 17 objetivos e 169 metas 

Lista da Comissão e Estatísticas da ONU contém: 

• 1.063 indicadores propostos 

• 204 indicadores sugeridos (factíveis, adequados e 
relevantes) 

• 101 indicadores consolidados (metodologia 
conhecida e dados largamente disponíveis) 
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Figure 1. Official Statistics in a Broader Data Ecosystem  
 

 
                Source: Author’s own 
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Desafio técnico 

• Infraestrutura de dados 

• Comparabilidade dos dados (brokers) 

• Baixa capacidade de muitos países de lidar 
com as estatísticas socio-demográficas mais 
conhecidas 

• Novos indicadores na agendas oficiais dos 
países: indicadores qualitativos, indicadores 
ambientais 

 



LEAD, 2015. Translating Sustainable Development  
Goals (SDGs) at the National Level  
 

Municipal 



Riscos de implementação  

• Ausência de consistência entre a política 
pública e os ODS 

• Ausência de alinhamento dos ODS ao marco 
instrucional do país 

• Falta de mobilização de recursos 

• Ausência de interesse político no 
monitoramento dos ODS (parlamento, mídia, 
sociedade civil)   

 



Riscos de implementação  

• Falta de coordenação e apropriação da agenda 
nos níveis subnacionais 

• Baixo engajamento da sociedade civil 

• Baixa coordenação entre doadores e ausência 
de “accountability”  

• Limitações técnicas (bases de dados, etc) 



Onde o Brasil faz diferença 

• Coordenação intergovernamental 

• Participação da sociedade civil 

• Liderança técnica do órgão coordenador das 
estatísticas nacionais 

• Engajamento técnico de alguns ministérios 
(MDS, MMA, Fiocruz, etc.) 

• Disseminação dos ODMs  

• Informação municipal 




