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Resumo
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS substituirão os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio - ODM a partir de 2016. Os ODS surgem no documento final da
Conferência Rio+20, realizada em 2012, denominado “O futuro que queremos”. Nele fica
determinada a formação de um grupo de trabalho intergovernamental aberto para a sua elaboração.
O debate ainda está em curso, mas tudo indica que os ODS terão a mesma estrutura dos ODM, mas
serão mais abrangentes incorporando parte dos ODM além de novas temáticas. A principal
referência do debate é a proposta do Open Working Group, que prevê 17 objetivos e 169 metas, o
que exigirá centenas de indicadores de acompanhamento. A proposta é excessivamente ambiciosa, e
de difícil monitoramento pelo fato de muitas metas estarem mal definidas, e serem muito
demandantes em termos de estatísticas.
Resumo expandido
Os ODM têm o ano de 2015 como o de cumprimento de metas. Em função disso, e da
avaliação de que os ODM foram um sucesso, desde a RIO+20 se discute no âmbito das Nações
Unidades a chamada “Agenda de Desenvolvimento pós-2015”. Esta agenda como era esperado,
levou ao estabelecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Em 2014 é divulgada a proposta do Open Working Group (OWG), que tem a atribuição de
formular a proposta oficial da ONU. O OWG propõe 17 objetivos e 169 metas. No início de 2015
circulou para discussão, uma relação de cerca de 300 indicadores, que servirão de base para a
proposta do OWG. No segundo semestre de 2015 deve ser definida a versão final dos ODS.
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
1) Acabar com a fome a miséria;
2) Educação básica para todos;
3) Igualdade entre sexos e empoderamento da mulher;
4) Reduzir a mortalidade infantil;
5) Melhorar a saúde das gestantes;
6) Combater a AIDS, a malária e outras doenças;
7) Assegurar a sustentabilidade ambiental;
8) Desenvolver uma parceria mundial para o desenvolvimento.
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (proposta do OWG):
1) Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
2) Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável;
3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades;

4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos;
5) Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;
6) Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos;
7) Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos;
8) Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo, e trabalho decente para todos;
9) Construir infraestruturas resistentes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e
fomentar a inovação;
10) Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles;
11) Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;
12) Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis;
13) Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos;
14) Conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e dos recursos marinhos, para o
desenvolvimento sustentável;
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 da biodiversidade;
16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os
níveis;
17) Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável.

Não há dúvida que há mais objetivos, metas e, portanto, indicadores o que torna mais difícil
sua gestão e gera uma enorme demanda por estatísticas para o seu monitoramento que, com certeza,
ficará longe de ser atendida pela maior parte dos países. Os ODS são excessivamente ambiciosos.
Parecem querer agradar a todos e com isso perdeu o foco que os ODM tinham na temática de
pobreza, e também o realismo e o pragmatismo.
Foram introduzidos novos temas energia, crescimento econômico, industrialização e
inovação, e paz, justiça e instituições. Houve também um rearranjo dos objetivos constantes dos
ODM. O objetivo 1 dos ODM corresponde, grosso modo, aos objetivos 1, 2 e 10 dos ODS. O
objetivo 2 corresponde ao objetivo 4. O objetivo 3 dos ODM ao 5 dos ODS. Os objetivos 4, 5 e 6
dos ODM, relativos a saúde, agora estão no objetivo 3 dos ODS. O objetivo 7 dos ODM (meio
ambiente) corresponde aos objetivos 6, 11, 12, 13, 14 e 15 dos ODS. O objetivo 8 corresponde ao

17 dos ODS. Houve, portanto, uma perda de espaço para o tema saúde e principalmente um grande
ganho da temática ambiental. Qual terá sido o motivo?
Com relação aos novos objetivos cabe destacar a ênfase no crescimento econômico e na
industrialização. Um bom exemplo é a meta 8.1 “Sustentar o crescimento econômico per capita, de
acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, pelo menos um crescimento anual de 7%
do PIB nos países menos desenvolvidos”. Esta meta é uma das poucas em que uma taxa de variação
é explicitada. Em outras seis – em três das dez metas de educação, por exemplo - a variação é
apresentada sem valor, como “x%”. Por que tanto consenso em relação aos 7%? Vale lembrar que
segundo Daly, o crescimento sustentável é impossível.
Uma meta bem formulada necessita de quatro elementos: um prazo para ser cumprida;
definição clara do que deve ser alcançado, ser factível e ter bons indicadores de monitoramento.
Com relação a prazos, das 169 metas, menos da metade (46,7%) possuem prazo de cumprimento,
que pode ser 2020, 2025 e 2030, não havendo explicações para o motivo de haver diferentes anos.
O mais preocupante, no entanto, é a distribuição muito desigual por objetivo. Em sete ODS (5, 8, 9,
10, 13, 16, 17), mais da metade das metas não tem data. No caso do ODS 6 (gênero) não há data em
nenhuma das metas. Qual será o motivo?
A maioria das metas (número entre parênteses), segundo uma tipologia criada pelos autores,
é muito imprecisa (61,5%) – ex: “reduzir substancialmente” (7.2), “aprimorar” (6.3), “desenvolver”
(9.1), “adotar” (10.4), “encorajar” (12.6) ou muito ambiciosa (30,8%) – p. ex: “erradicar”
(2.1),“acesso universal” (3.8) “assegurar” (10.3).
Da relação de cerca de 304 indicadores propostos, apenas 16%, num levantamento feito em
70 países pela UNSC, foram considerados viáveis, adequados e muito relevantes. Dos 10
indicadores propostos para o ODS 1 (pobreza), só um está nesta categoria.

Não há dúvida de que os ODS avançam em relação aos ODM, ampliando a abrangência
temática. Mas de que adianta este avanço se a maior parte das metas não têm prazo para
cumprimento, são irrealistas ou imprecisas e boa parte demandam estatísticas impossíveis de serem
produzidas?
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