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       Agenda Internacional de Desenvolvimento 

 Anos 20:  

– Preocupação com desemprego e forma de sua mensuração 

 

 1960-1975:  

– Movimento dos Indicadores Sociais e Relatórios de Indicadores 

– Décadas de Desenvolvimento das Nações Unidas  

 

 1985-2000:  

– Relatório do Desenvolvimento Humano, pelo PNUD 

– 10 Conferências Mundiais sobre Desenvolvimento, liderado pelas 

agências das Nações Unidas:  Educação (1990), Infância (1990), 

Meio Ambiente (1992), Direitos Humanos (1993), População (1994), 

Desenvolvimento Social (1995), Mulher (1995),  Assentamentos 

Humanos (1996), Juventude (1998) e Discriminação Racial (2001)  



• Compromisso com o Desenvolvimento Social assinado por 191 

países em 2000, focado nos países emergentes e 

subdesenvolvidos 

 

• Idealizado e proposto pela Agências Multilateriais  

 

• 8 grandes objetivos de natureza setorial na área social, da 

mitigação da fome à cooperação internacional, ampliando-se o 

escopo das metas ao longo dos anos 

 

• Mais de 40 indicadores, com referência das metas em 1990, para 

atingimento em 2015 

 

• Brasil: adesão efetiva em 2003, com IPEA e IBGE responsáveis 

pelo monitoramento – 5 Relatórios de Monitoramento de 2004-14, 

com várias experiências de monitoramento em nível subnacional, 

pela iniciativa privada e governos 

 

2000-2015: Objetivos de Desenvolvimento Milênio  
 



Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: 
agenda minimalista de Direitos Sociais, com 

foco na pobreza e fome 



• Escopo mais amplo de compromissos, com desenvolvimento social, 

crescimento econômico e sustentabilidade ambiental até 2030  

 

• Referidos a todos os países do mundo, com origem formal na Rio+20, 

com maior protagonismo dos países, com apoio das agências 

multilaterais 

 

• 17 Objetivos Principais, envolvendo 169 metas e 231 indicadores 

 

• Não é uma agenda de monitoramento, mas de advocacy de políticas 

públicas integradas, iniciativas de empresas e valores na sociedade 

 

• Conexão dentre Objetivos-políticas-indicadores, com demandas + 

complexas em M&A 

• Conceituação e produção de indicadores comparáveis 

• Produção de documentação e avaliação sobre Políticas Públicas, 

Práticas etc 

 

 

 

2016-2030: Objetivos Desenvolvimento Sustentável 
 



 
ODS como síntese do trinômio – desenvolvimento 
social, crescimento econômico e sustentabilidade 

ambiental 



 
Síntese dos 17 ODS como 5 Ps 



O cumprimento dos 17 objetivos de forma concomitante estaria 
contribuindo para a  
 
promoção da dignidade das Pessoas- pelo combate à fome, pobreza e 
desigualdade, acesso à educação, à saúde e inclusão social -,  
 
para aumento da Prosperidade econômica – com crescimento da 
produção, do emprego inclusivo e trabalho decente-,  
 
para sustentabilidade do Planeta – com proteção dos ecossistemas em 
todos continentes-,  
 
para garantia da Paz mundial- com segurança cidadã e instituições 
estáveis- e  
 
para viabilização de Parcerias – com recursos financeiros e cooperação 
técnica - para o desenvolvimento sustentável de todos os países 

 
Síntese dos 17 ODS como 5 Ps 



 
ODS como síntese do trinômio – desenvolvimento 
social, crescimento econômico e sustentabilidade 

ambiental 



 
ODS como síntese do trinômio – desenvolvimento 
social, crescimento econômico e sustentabilidade 

ambiental 



 
ODS como síntese do trinômio – desenvolvimento 
social, crescimento econômico e sustentabilidade 

ambiental 

Recursos 

Financeiros 

Recursos 

Institucionais 
- Governos 

subnacionais 

- ONGs 

- Empresas 

Recursos 

Conhecimento

em M&A 
- Pesquisas 

- Indicadores  

- Pol.Públicas 



A agenda ODS não se resume em um fórum de discussão técnica sobre 
Indicadores Sociais, Econômicos e Ambientais, para elaboração de 
Relatórios de Acompanhamento 
 
 
A agenda ODS cria oportunidade de fóruns de discussão tecnopolítica 
redesenho de Políticas Públicas, projetos e práticas para promoção da 
tríade desenvolvimento social-crescimento econômico-sustentabilidade 
ambiental 
 
 
Questão-chave: Dentre a vasta experiências de politicas públicas, projetos 
e práticas conduzidas por países, municípios, estados, ONGs e empresas 
quais contribuem simultaneamente para um ou mais compromissos ou 
ainda a busca da tríade virtuosa ?   
 
 
 

 
Promoção da Agenda ODS 

Pressupostos 



Quais as estratégias mais exitosas para, simultaneamente, combater a 
fome, favorecer a inclusão produtiva e diminuir a desigualdade ? 
 
Quais as políticas que favorecem aumento de produtividade do trabalho, do 
emprego e mais bem estar para o trabalhador ?  
 
Que ações e programas educacionais podem favorecer a formação cidadã, 
a  coesão social e conhecimento técnico necessário para o 
desenvolvimento ? 
 
Quais devem ser as diretrizes do marco regulatório para assegurar 
crescimento da produção, do emprego e também a preservação 
ambiental?    

 
Promoção da Agenda ODS 

Políticas integradas não apenas setoriais 



 
Promoção da Agenda ODS 

Chegada 1: Matriz setorial – ODS e Políticas 

ODS  Políticas ou 

Programas 

Principais Indicadores 

Reduzir a Pobreza em 

todas suas formas e 

em todos os 

segmentos 

 

Programa Bolsa Família 

BPC 

Pol. Salário Minimo 

Taxa de pobreza 

monetária 

Taxa de pobreza 

multidimensional 

Acabar com a Fome e 

Insegurança Alimentar  

 

Bolsa Família 

Bolsa Verde 

Prog.Aquisição de 

Alimentos 

Prevalência de 

subalimentação 

Insegurança alimentar 

grave 

 

 



ODS  1 Pobreza 2 Fome 3 Saúde 4 

Educação 

1 Pobreza Bolsa Família 

Pol.Salário Minimo 

BPC 

Bolsa Família 

Alim. Escolar 

Prog.Aq.Alimentos 

Saúde 

da 

Família 

Transporte 

escolar 

2 Fome  Mais 

Médicos 

3 Saúde 

4 Educação 

 
Promoção da Agenda ODS 

Chegada 2: Matriz cruzada – ODS – Pol - ODS 



1. Discussão de valores públicos que orientam a 

avaliação (ODS ou Novo Cons.Washington) 

2. Apoio/capacitação na produção de avaliações 

segundo um marco sistêmico 

3. Apoio/capacitação na produção de documentação 

sobre programas públicos, projetos e práticas 

4. Apoio/capacitação mais geral em M&A: 

indicadores e metodologias de monitoramento e 

avaliação  

5. Apoio/produção de relatórios de Avaliação de 

Políticas, Programas e projetos, seus indicadores 

e suas conexões com ODS 

 

 
Como a RBMA pode contribuir para 

promoção da Agenda 



 
1. Valores públicos e políticos que orientam 

a  Avaliação 

Eficiência 

Eficácia 

Efetividade 

Sustentabilidade 

fiscal 

Equidade e 

coesão social 

Estado Social 

Liberal 

Estado Bem 

Estar Social 

Agenda 

ODS 

Reedição 

Cons.Washington 



Valores Critérios Dimensões Concepção de Política 

Social 

Eficiência 

Econômica 

Eficiência e 

Eficácia 

Impactos 

mensuráveis nos 

públicos priorizados 

Custos de operação 

 

Política social focalizada, 

operada por agentes mais 

eficientes 

Legitimidade 

Social 

Eficácia e 

Efetividade 

Acesso e Cobertura 

de públicos 

Equidade na oferta 

Satisfação de 

usuários 

Coesão social 

Política social universalista 

com preocupação de 

equidade na oferta de 

serviços, prestados por 

diferentes agentes 

públicos ou não 

 
1. Valores públicos e políticos que orientam 

a  Avaliação 



 
2. É necessário criar a cultura/prática de 
avaliação segundo um marco sistêmico 



 
2. É necessário criar a cultura/prática de 
avaliação segundo um marco sistêmico 

 
A experiência da SAGI: multi-métodos, multi-institucional 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/LIVRO_SAGI_BA

IXA_FINAL.pdf  

http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-

sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html  

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/LIVRO_SAGI_BAIXA_FINAL.pdf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/LIVRO_SAGI_BAIXA_FINAL.pdf
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html
http://www.grupoatomoealinea.com.br/monitoramento-e-avaliacao-de-programas-sociais-uma-introducao-aos-conceitos-e-tecnicas.html


 
2. É necessário criar a cultura/prática de 
avaliação segundo um marco sistêmico 
Exemplos nesse sentido: Censo Suas e Cadernos 25 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/index.php?grupo=146&nv=114.146 



 Ficha-resumo das políticas/programas (objetivos, 

públicos, principais agentes etc) 

 Ficha-detalhada das políticas/programas (histórico, 

legislação, mapa de processos etc) 

 Mapa de Processos e Resultados  

 Catalogação de Documentos adicionais (manuais, 

formulários, vídeos de treinamento etc) 

 Catalogação de Avaliações realizadas (ex-ante, 

processo e ex-post)  

 
3. É necessário criar a cultura/prática de 
Documentação de Políticas e Programas 



Politica ou 

Programa 

Objetivos Públicos Principais 

características 

operacionais 

Quais ODS 

são 

impactados 

 
3. É necessário criar a cultura/prática de 
Documentação de Políticas e Programas 

 
Conexões entre Políticas e Programas e ODS 



 
3. Experiências de documentação:  

Portal de Programas Sociais do MDS 

Disponível em  

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/portalprogramas/pg_

principal.php?url=lista_completa  

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/portalprogramas/pg_principal.php?url=lista_completa
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/portalprogramas/pg_principal.php?url=lista_completa


 
3. Experiências de documentação:  

Mapa de Processos e Resultados 

 

Disponível em  

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/estudos_tecnicos/pdf

/107.pdf  

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/estudos_tecnicos/pdf/107.pdf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/estudos_tecnicos/pdf/107.pdf


Disponível em 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pg_p

rincipal.php?url=abertura  

 
3. Experiências de organização de 

avaliações realizadas:  
Portal de Pesquisas de Avaliação e Cadernos de estudos  

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pg_principal.php?url=abertura
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pg_principal.php?url=abertura


3. Experiências de organização de dados e 
disponibilização de relatórios:  

Portal Data Social, Mapa Pobreza e Relatórios Sociais  



4. Capacitação em M&A 
 

Experiência do Capacita SAGI 2014-2016 



4. Capacitação em M&A 
 

Avaliação de Desempenho do Capacita SAGI 2014-2016 



4. Capacitação em M&A 
 

Avaliação de Cobertura do Capacita SAGI 2014-2016 



4. Capacitação em M&A 
 

Avaliação de Egressos do Capacita SAGI 2014-2016 



4. Capacitação em M&A 
 

Avaliação de Egressos do Capacita SAGI 2014-2016 



Proposta de novos Indicadores 

Ex: Pobreza Multidimensional 
 

Disponível em  

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/si

mulacao/estudos_tecnicos/pdf/134.pdf  

 

 

www.mds.gov.br/sagi -> publicações -> 

estudos técnicos -> Etec 13/2016  

 

 
5. Análise das Políticas e suas conexões 

 
Conexão ODS-Políticas e Indicadores 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/estudos_tecnicos/pdf/134.pdf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/estudos_tecnicos/pdf/134.pdf
http://www.mds.gov.br/sagi


 
5. Análise das Políticas e suas conexões 

 
Conexão ODS-Políticas e Indicadores 



 
5. Análise das Políticas e suas conexões 

 
Conexão ODS-Políticas e Indicadores 



 
 

 

 
Síntese Indicadores IBGE       Ind Desenv Sustentável           5o. Relatorio Acomp 

ODM 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livro

s/liv94254.pdf  
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/li

vros/liv95011.pdf  

http://www.pnud.org.br/Docs/5_RelatorioNacionalAc

ompanhamentoODM.pdf  

 
5. Análise das Políticas e suas conexões 

 
Conexão ODS-Políticas e Indicadores 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94254.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94254.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95011.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95011.pdf
http://www.pnud.org.br/Docs/5_RelatorioNacionalAcompanhamentoODM.pdf
http://www.pnud.org.br/Docs/5_RelatorioNacionalAcompanhamentoODM.pdf


 
Contribuição mais geral  

 
Cadernos de Estudos 27 



 
 
 
 
 

Obrigado !! 
 
 

Paulo Jannuzzi 
ENCE/IBGE 

 
 
                      
 
 


