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RESUMO 

 

SILVA, Juliana da Rocha.  Agenda 2030 e Felicidade Interna Bruta: Uma aproximação? 
Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência Ambiental) – Curso de 
Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Geociências da Universidade Federal 
Fluminense, 2016. 

Os crescentes problemas ambientais e sociais gerados a partir dos tradicionais modelos e 
medidas de crescimento econômico e desenvolvimento vêm colocando, no debate mundial, 
questões relacionadas à qualidade de vida de gerações presentes e futuras. O crescimento 
econômico das nações medido pelo Produto Interno Bruto (PIB) não traduz a amplitude das 
dimensões relacionadas ao desenvolvimento humano, econômico e social em bases 
sustentáveis. Alternativas ao PIB vem sendo propostas, a exemplo do Índice de Felicidade 
Interna Bruta (FIB) proposto pelo Governo de Butão, na Ásia, inspirando novos 
desdobramentos e modelos para medir o desenvolvimento nas comunidades e povos. Em 
paralelo, a Organização das Nações Unidas vem elaborando diversas agendas visando 
conciliar desenvolvimento humano e meio ambiente, sendo que a Agenda 21 (1992) e a 
Agenda dos Objetivos do Milênio (2000) passam agora a ser atualizadas e complementadas 
com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada em setembro de 2015 
na Assembleia Geral das Nações Unidas, incluindo desde sua aprovação a definição de 17 
objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas, os quais serão medidos e 
acompanhados por meio de indicadores globais em fase de definição em 2016. O presente 
estudo nasceu de uma questão de fundo que é saber se a Agenda 2030 vem a tratar de 
temas que são abordados pelo FIB, avaliando o grau de aproximação temática em duas 
direções: a partir da Agenda 2030 diante do FIB e a partir do FIB diante da Agenda 2030.  
Para isso, o estudo apresenta ambos, FIB e Agenda 2030 e, em seguida, propõe e aplica por 
meio de uma matriz Agenda 2030 x FIB com escala ordinal de quatro pontos, variando de 0 a 
3 pontos, para fins de análise do grau de aproximação temática de cada uma das 169 metas 
da Agenda 2030 diante dos temas tratados por cada um dos 33 indicadores nos nove 
domínios do FIB e na direção oposta do FIB diante da Agenda 2030, consolidando-se a 
pontuação para cada um dos 17 ODS da Agenda 2030 e para os nove domínios do Índice 
FIB.  O estudo é em si uma pesquisa tanto exploratória pelo método elaborado e descritiva 
quanto ao que apresenta em resultados e revela sobre aproximações temáticas entre 
Agenda 2030 e FIB.  Ao final, apresentam-se reflexões para fins de futuros estudos e 
possíveis desdobramentos. 

Palavras-chaves: Desenvolvimento Sustentável. Felicidade Interna Bruta. Agenda 2030. 

 

 



 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, Juliana da Rocha.  Agenda 2030 and Gross National Happiness: An 
approximation? Graduation Course Work (B.Sc. in Environmental Science) – Bachelor 

degree in Environmental Science of the Institute of Geosciences of the Universidade Federal 
Fluminense, 2016. 

Increasing environmental and social problems generated from traditional models and metrics 
of economic growth and development have raised, in the global debate, issues related to 
quality of life for present and future generations. The economic growth of nations as 
measured by Gross Domestic Product (GDP) does not reflect the magnitude of the 
dimensions related to human, economic and social development on a sustainable basis. 
Alternatives to GDP have been proposed, such as the Gross National Happiness Index 
(GNH) proposed by the Government of Bhutan, Asia, inspiring new approaches and models 
to measure the development in the communities and peoples. In parallel, the United Nations 
have been preparing various agendas aimed at reconciling human development and 
environment, with Agenda 21 (1992) and Agenda of the Millennium Development Goals 
(2000) now being updated and supplemented with Agenda 2030 for Sustainable Development 
adopted in September 2015 at the United Nations General Assembly, including, since its 
approval, the definition of 17 sustainable development objectives and 169 goals, which will be 
measured and monitored through global indicators being defined in 2016. This study was 
born out of a fundamental question which is whether agenda 2030 is to address issues that 
are addressed by the GNH, assessing the degree of thematic approach from the agenda 
2030 into the already established GNH. For this purpose, the study presents both the GNH 
and Agenda 2030 and, then, proposes and applies, through an Agenda 2030 x GNH matrix 
using a four-point ordinal scale, ranging from 0 to 3, for analysis of the degree of thematic 
approach of each of the 169 goals of agenda 2030 on the subjects covered by each of the 33 
indicators in nine domains of the GNH and vice versa, consolidating the score for each of the 
17 ODS agenda 2030. The study is itself both exploratory as for the method proposed for 
thematic approximation analysis and descriptive as for the results it describes on results 
about the thematic approximation between Agenda 2030 and GNH. Finally, reflections are 
presented for the purpose of future studies and possible new steps for its further review and 
application. 

Keywords: Sustainable Development. Gross National Happiness. Agenda 2030. 
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 INTRODUÇÃO  

Esse estudo busca um olhar comparativo das possibilidades de aproximação ou não 

entre o que se propõe em objetivos e metas de desenvolvimento sustentável na 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a proposta de domínios e 

indicadores do Índice de Felicidade Interna Bruta. Ambos, FIB e Agenda 2030, 

buscam diferenciar o desenvolvimento de uma perspectiva exclusivamente 

econômica e reduzida a crescimento econômico.   

Contextualização  

O crescimento econômico, usualmente medido e divulgado como a Produção Interna 

Bruta (PIB) coloca-se em situação de deslocamento nas agendas globais de 

desenvolvimento.  

Quanto ao conceito de desenvolvimento e sua distinção do conceito de crescimento, 

podemos citar Schumpeter (1911) apud Bresser-Pereira (2008 p.2) 

“desenvolvimento econômico implica transformações estruturais do sistema 

econômico que o simples crescimento da renda per capita não assegura”. 

E quanto à aproximação do desenvolvimento do conceito de sua sustentabilidade, 

podemos citar Hoffmann e Boeira (2009 p.117), que relatam sobre a 

“sustentabilidade do desenvolvimento significando a melhoria na qualidade de vida 

tanto para gerações contemporâneas e futuras”.  

Dessa maneira, “um desenvolvimento alternativo passaria a ser centrado nas 

pessoas e no seu ambiente, mais do que na produção e nos lucros” (DALLABRIDA, 

2010 p.168). 

Nesse contexto, a introdução levanta alguns temas provocativos que delineiam o 

escopo de problema da definição e mensuração do desenvolvimento em escala 

global e nacional e, em paralelo, sobre a sua sustentabilidade como desafio 

contemporâneo em discussões e acordos globais.  



15 

 

Desenvolvimento e crescimento são distintos  

O conceito e a mensuração do desenvolvimento têm sido, muitas vezes ao longo 

dos anos, reduzido ou confundido com o conceito e a mensuração do crescimento 

econômico. Vários estudiosos, especialmente em Economia, apontam essa situação, 

a exemplo de Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus e tantos outros 

(Pimentel 2007). 

Entre os indicadores de mensuração do crescimento econômico, está o Produto 

Interno Bruto (PIB), que pode ser definido como “o valor de mercado de todos os 

bens e serviços finais produzidos em um país em um dado período de tempo” 

(MANKIW, 1999 apud SALES, 2013, p.62) nos setores de agropecuária, serviços e 

indústria.  Dessa forma, quando comparado o PIB de um ano e este é superior ao 

anterior, houve crescimento do país, o oposto, recessão. (PASSOS et.al, 2012) 

O PIB vem se popularizando por meio da divulgação contínua nos meios de 

comunicação, inclusive na mídia de jornalismo de massa.  Notícias como quedas do 

PIB, percentual de crescimento do PIB, entre outras, vem passando a ser parte da 

linguagem do cotidiano popular, demonstrando-se uma redução significativa do 

desenvolvimento ao nível do crescimento do PIB. Esse indicador é muito limitado, 

pois está relacionado a uma medida de atividade econômica, não permite medir o 

bem-estar da população e não assegura se o crescimento de um país está sendo 

benéfico ou não. 

Imagine, por exemplo, que o governo eliminasse toda a regulamentação 
ambiental; dessa forma, as empresas poderiam produzir mais bens e 
serviços sem levar em consideração a poluição que criariam, logo, o PIB 
cresceria. Entretanto, a deterioração na qualidade do ar e da água e a 
grande produção de resíduos mais do que compensaria negativamente o 
suposto ganho de bem-estar, em virtude da maior produção (SALES et. al, 
2013 p.62). 

Dessa forma, fica claro que desenvolvimento e crescimento econômico pressupõem 

coisas distintas. Para Sen (2000), o desenvolvimento deve ir além do crescimento do 

Produto Nacional Bruto e de outras variáveis relacionadas à renda, uma concepção 

de desenvolvimento deve estar relacionada com a melhoria da qualidade de vida e 

das liberdades de que as pessoas desfrutam.  
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O desenvolvimento é algo mais qualitativo, pois pressupõem melhorias nos 

indicadores de bem-estar econômico e social, como a pobreza, o desemprego, a 

violência, as condições de saúde, alimentação, transporte, educação, saneamento e 

moradia.  

O desenvolvimento pode ser entendido como “um fenômeno de efeitos amplos na 

sociedade, que atinge a estrutura social, política e econômica, que estuda 

estratégias que permitam a elevação do padrão de vida da coletividade” (VIEIRA, 

ALBERT e BAGOLIN, 2007, p.4). 

A sustentabilidade do desenvolvimento em escala global 

O desenvolvimento depende de um conjunto de fatores que poderão viabilizar sua 

sustentabilidade. Para Sachs (1997) apud Boeira e Hoffmann (2009) o 

desenvolvimento sustentável ou ecodesenvolvimento englobaria cinco principais 

dimensões: a sustentabilidade social, econômica, ecológica, espacial e cultural. A 

seguir apresentadas no quadro 1. 

Quadro 1 -  Síntese das Dimensões do ecodesenvolvimento 

Sustentabilidade Social Diz respeito a processo de desenvolvimento que leve a um crescimento 
com justa distribuição dos bens materiais e da renda, de maneira a 
melhorar substancialmente os direitos e condições de toda a população e 
reduzindo a distância existente entre os padrões de vida.  

Sustentabilidade 
Econômica 

É alicerçada pela alocação e gestão mais eficientes dos recursos e por um 
fluxo regular do investimento público e privado. A eficiência econômica 
deve ser avaliada mais por fatores macrossociais do que pela 
lucratividade micro empresarial. 

Sustentabilidade 
Ecológica 

Está ligada à ampliação da capacidade do planeta Terra de utilização do 
potencial dos diversos ecossistemas, ao mesmo tempo em que se 
mantém um nível mínimo de deteorização do mesmo. 

Sustentabilidade 
Espacial 

Está ligada a uma configuração rural-urbana mais adequada para proteger 
a diversidade biológica, proporcionando melhores condições de vida às 
pessoas e a uma melhor distribuição dos assentamentos humanos e das 
atividades econômicas. 

Sustentabilidade 
Cultural 

Está relacionada à busca das raízes endógenas do caminho da 
modernização, privilegiando processos de mudança sem rompimento da 
identidade cultural e dos contextos espaciais específicos.  

Fonte: Adaptação a partir de Sachs (1997; 2002) e Sachs e Vieira (2007) apud Boeira e Hoffmann, 
(2009 p. 117). 
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Veiga (2008) nos remete as oito dimensões da sustentabilidade considerada por 

Sachs, algumas já citadas anteriormente como sustentabilidade social, econômica, 

ecológica, espacial/ territorial e cultural e outras três não mencionadas como a 

ambiental, política nacional e política internacional.    

A sustentabilidade ambiental é baseada na ética de solidariedade com as gerações 

presentes e futuras. Junto com a dimensão ecológica, a dimensão ambiental  se 

referem ao tripé: “ (1) preservação do potencial da natureza para a produção dos 

recursos renováveis; 2) limitação do uso dos recursos não renováveis; 3) respeito e 

realce para a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais” (VEIGA 

2008, p.171). Já no que se refere às dimensões políticas nacionais e internacionais, 

temos que: 

Sustentabilidade é o centro do processo de institucionalização que coloca o 
meio ambiente nas agendas políticas internacionais, fazendo com que essa 
dimensão  permeie a implantação de políticas públicas em todos os níveis 
nos Estados Nacionais e nos órgãos multilaterais de caráter supranacional. 
(Nobre e Amazonas 2002:8 apud Veiga, 2008 p.164). 

Para Sen (2000), o desenvolvimento depende de um conjunto de fatores integrados 

que poderão viabilizar a sua sustentabilidade, tais como a expansão das liberdades 

e direitos, nas disposições sociais, políticas, ambientais, econômicas e institucionais. 

Agenda 2030 e FIB 

Em busca da sustentabilidade no modelo de desenvolvimento, estão às discussões 

globais  desde 1972 com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, mais tarde em 1987 publicação do Relatório Brundtland, a Agenda 21 

Global aprovada em 1992, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio nos anos 

2000 e agora mais recentemente a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, lançada em 2015.  

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, atual em pauta, é um 

documento acordado por líderes mundiais, de com o compromisso garantir a paz e 

contribuir para uma economia mais saudável que proteja o meio ambiente. 

 Nela são apresentados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

sucessores dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), mas foram 
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propostos como resultado da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20), realizada em 2012 (ALVES, 2015). 

Muitos países participaram dos acordos internacionais em busca da sustentabilidade 

no desenvolvimento. Dessa forma, os ODM podem ser considerados com um ponto 

comum entre a Agenda 2030 e o Índice de Felicidade Interna Bruta (FIB).  

Segundo Santos (2013), há uma relação entre os ODM e a abordagem do Índice de 

Felicidade Interna Bruta, que são de grande relevância no país, e estabelecem o 

núcleo de prioridade de desenvolvimento de Butão.  

O FIB é uma contestação ao consumismo, uma nova forma de avaliar a qualidade 

de vida, ele procura medir o progresso da sociedade a partir dos seguintes domínios: 

bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, educação, diversidade cultural, boa 

governança, vitalidade comunitária, diversidade ecológica e padrão de vida.  

O desenvolvimento precisa incorporar questões que envolvam satisfações básicas 

da população. Segundo o Relatório Felicidade Mundial, “a felicidade proporciona um 

melhor indicador do bem-estar humano do que os de renda, pobreza, educação, 

saúde e bom governo medido separadamente”(World Happiness Report Uptade, 

2016, p.3). Com isso, nesse estudo trataremos do indicador butanês de Felicidade 

Interna Bruta- FIB, que envolve a satisfação das pessoas e a Agenda 2030 um dos 

principais instrumentos em pauta para o alcance do desenvolvimento sustentável.  

Questão problema 

Diante do exposto, passamos a propor uma questão problema sobre: Como se 

comparam, se aproximam ou se distanciam a estrutura do conceito e sua respectiva 

mensuração nas duas propostas contemporâneas de Índice de Felicidade Interna 

Bruta e de Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável? 

Objetivo geral e específicos 

Objetivo Geral: Apontar lacunas e interseções entre a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030) e o Índice de Felicidade Interna Bruta 
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(FIB) visando orientar futuros estudos e propostas nos campos do Desenvolvimento 

Sustentável e da Felicidade Interna Bruta. 

Objetivos Específicos: 

1. Compreender o conceito e composição do Índice de Felicidade Interna Bruta; 

2. Compreender o conceito e a composição da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável; 

3. Elaborar um método de análise comparativa do conceito e da estrutura da 

Agenda 2030 e do FIB;  

4. Apontar possibilidades de aproximação entre ambos, a partir das suas 

lacunas e das interseções, de forma a propor novos estudos no campo do 

desenvolvimento sustentável e da felicidade interna bruta.  

Justificativa 

Diante da atual situação em que se encontra o planeta, há uma necessidade de 

buscar ferramentas para um desenvolvimento além de uma perspectiva estritamente 

econômica, reduzida ao crescimento econômico. Dessa forma esse trabalho se 

justifica na tentativa de estudar como a proposta global de desenvolvimento adotada 

pela Agenda 2030 se relaciona com o índice FIB, que trata do desenvolvimento no 

nível do bem estar subjetivo, da felicidade humana. O estudo contribuirá para futuros 

trabalhos acadêmicos no tema desenvolvimento sustentável, uma vez que tem por 

objetivo apontar lacunas e interseções entre a Agenda 2030 e o FIB.  

Método de estudo 

A pesquisa pode ser classificada quanto aos fins, como exploratória. Exploratória por 

não haver estudos prévios que contemplem uma comparação temática entre Agenda 

2030 e Felicidade Interna Bruta.  E quanto aos meios, como bibliográfica e 

documental, apoiado em pesquisa bibliográfica de artigos científicos e publicações 

oficiais relacionadas à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o Índice 

de Felicidade Interna Bruta de Butão. 
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O escopo do trabalho está em comparar os conteúdos dos textos, buscando-se o 

grau de aproximação entre as categorias temáticas da composição de domínios e 

indicadores da Felicidade Interna Bruta e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

e metas da Agenda 2030. 

Para avaliação, confeccionou-se uma planilha no programa Excel, onde nas linhas 

estão às metas da Agenda 2030 e nas colunas os indicadores do FIB. Dessa forma, 

foram atribuídos pesos que variam de 0 a 3; representando 0 (nenhuma 

aproximação temática), 1 (mínima aproximação temática), 2 (média aproximação 

temática) e 3 (alta aproximação temática) entre os indicadores e metas.  

Todas as células na planilha já constavam peso zero, antes da avaliação. As 

alterações de pesos ocorreram pelas interpretações das informações que os 

indicadores e as metas exprimem. Como limitação do método, já previsto pelo 

estudo, está a subjetividade para atribuir os graus de aproximação. 

Dessa forma, para o preenchimento da planilha utilizou-se palavras-chaves 

(descritos no capítulo resultados) ou termos mencionados na explicação do indicador 

para não fugir da proposta, orientando também na leitura e interpretação das metas 

com o domínio. Outra questão relevante, é que o FIB descreve atividades 

relacionadas ao nível individuo, enquanto à Agenda 2030 trata de ações a níveis 

institucionais. Embora em escalas diferentes, foi feita a associação da sua 

aproximação.  

Domínios e indicadores que e possuíam significados conceitos correspondentes em 

geral foram pontuados com grau 3 (de maior relevância), o grau 2 foi atribuído 

quando as palavras equivalem a ideias semelhantes, estabelecendo uma média 

relevância de aproximação, enquanto o grau 1, na maioria das vezes tinha uma 

relação indireta na associação do nome do indicador e a meta. Os que não tiveram 

relação, permaneceram com peso igual a zero. 

O método de aproximação temática foi aplicado  na vertical, ou seja, em um primeiro 

momento partiu da interpretação das descrições dos domínios e indicadores do FIB 

para assim pontuar os graus de aproximação temática entre esses e os ODS e as 

metas da Agenda 2030. Posteriormente, realizou-se uma leitura partindo das metas 
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da Agenda 2030 revisando os graus de pontuação entre esses e os domínios e 

indicadores do FIB.  
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A AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Apresentação e conceito 

Os crescentes problemas envolvendo questões ambientais motivaram a 

Organização das Nações Unidas a promover em 1972 o primeiro evento 

internacional, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio 

Ambiente Humano, também conhecida como Conferência de Estocolmo, que reuniu 

representantes de 113 países, na Suécia.   

A partir desse encontro, foi criada a Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, responsável pela publicação do Relatório Brundtland, intitulado 

“Nosso Futuro Comum”, em 1987, que definiu o conceito de desenvolvimento 

sustentável: “como o desenvolvimento que atenda às necessidades das gerações 

presentes sem comprometer a habilidade das futuras gerações de satisfazer suas 

próprias necessidades”.  

O conceito de desenvolvimento sustentável refere-se a uma nova 
concepção dos limites e ao reconhecimento das fragilidades do 
planeta, ao mesmo tempo em que enfoca o problema 
socioeconômico e da satisfação das necessidades básicas das 
populações (SACHS, 1997, 2003 apud BOEIRA E HOFFMANN, 
2009 p. 118).  

Para Silva Neto e Basso (2010), o desenvolvimento sustentável está longe de ser 

um conceito específico, é um processo que depende da capacidade evolutiva da 

sociedade como um todo. Dessa forma, defendem que não existem países, regiões 

ou locais desenvolvidos, mas sociedades capazes de se desenvolver. Nesse 

sentido, as agendas globais de desenvolvimento são importantes documentos e 

acordos entre nações com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, renda, 

explorações dos recursos naturais etc., para que as sociedades evoluam 

adequadamente. 

Em busca de um novo paradigma para o desenvolvimento, a ONU convocou em 

1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), que aconteceu no Rio de Janeiro, Brasil, a Eco-92. Um evento que 
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contou com a participação de 179 nações e seus principais dirigentes, com o 

objetivo de conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a utilização de recursos 

da natureza.  

Dessa conferência foram produzidos importantes documentos como a Agenda 21, 

que se constitui como uma tentativa global para promoção do desenvolvimento 

sustentável, e que atenda a capacidade de suporte do planeta, consumo e 

população. Apresentada em 40 capítulos, a Agenda 21 pode ser definida “como um 

instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em 

diferentes bases geográficas, concilia métodos de proteção ambiental, justiça social 

e eficiência econômica” (MMA, 2016). 

Nos anos 2000, a Organização das Nações Unidas fez uma nova convocação que 

reuniu 191 delegações em sua sede, Nova Iorque, Estados Unidos. O debate 

culminou na assinatura do documento intitulado Declaração do Milênio, uma nova 

parceira global para o desenvolvimento, em uma série de 8 objetivos, definindo em 

21 metas e 60 indicadores para monitorar e medir os avanços alcançados em temas 

complexos, como a pobreza, gênero, conservação ambiental, ensino e tantos outros 

de forma holística (PNUD, 2016). 

Para Colglazier (2015), encerrada a vigência do conjunto de ODM em 2015, foi 

aprovada em setembro de 2015 uma nova agenda para o desenvolvimento 

sustentável, a Agenda 2030, que apresenta os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), sucessores dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Os 

ODS podem ser considerados como uma continuação, dos ODM, que não foram 

alcançados até 2015, evitando descontinuidade nas agendas globais de 

desenvolvimento, como uma ampliação do escopo do trabalho, uma vez que passou 

a incorporar mais objetivos (ASHLEY, 2015). 

O documento foi desenvolvido sobre um processo amplo e participativo que contou 

com a colaboração dos governos, da sociedade civil, da ONU, de especialistas, setor 

privado, mídia e outros empenhados em promover um mundo mais sustentável. 

Segundo o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, “nunca antes uma consulta tão 

ampla e profunda tinha sido feita sobre a questão do desenvolvimento” (ONU, 2014). 
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A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi lançada em setembro de 

2015 durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável e 

adotada por líderes mundiais de 193 países membros. A Agenda está ligada ao 

resultado do Rio+20 – a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável – 

que foi realizada em junho de 2012 no Rio de Janeiro, Brasil (ONU, 2016 a). Ela 

aborda 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para trazer mudanças sociais, 

econômicas e ambientais na vida das pessoas. 

Composição da Agenda 2030 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável possui cinco eixos de atuação. 

São eles: 1. Pessoas; 2. Planeta; 3. Prosperidade; 4. Paz e 5. Parcerias, 

apresentados no Quadro 2. 

Quadro 2 -  Eixos de atuação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

Eixo de atuação Descrição 

Pessoas Estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome, em todas 
as suas formas e dimensões, e garantir que todos os seres 
humanos possam realizar o seu potencial em matéria de dignidade 
e igualdade, em um ambiente saudável. 

Planeta Estamos determinados a proteger o planeta da degradação, 
incluindo por meio do consumo e da produção sustentável, da 
gestão sustentável dos seus recursos naturais e de medidas 
urgentes para combater a mudança do clima, para que possa 
atender as necessidades das gerações presentes e futuras. 

Prosperidade Estamos determinados a assegurar que todos os seres humanos 
possam desfrutar de uma vida próspera e de plena realização 
pessoal, e que o progresso econômico, social e tecnológico ocorra 
em harmonia com a natureza. 

Paz Estamos determinados a promover sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas, livres do medo e da violência. Não pode haver 
desenvolvimento sustentável sem paz, e não há paz sem 
desenvolvimento sustentável. 

Parcerias Estamos determinados a mobilizar os meios necessários para 
implementar esta Agenda por meio de uma Parceria Global para o 
Desenvolvimento Sustentável revitalizada, com base no espírito de 
solidariedade global fortalecida, com ênfase especial nas 
necessidades dos mais pobres e mais vulneráveis e com a 
participação de todos os países, todas os grupos interessados e 
todos as pessoas. 

Fonte: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015). 
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 A Agenda é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

que juntos somam 169 metas relacionadas, convocando os países a reunirem 

esforços para os novos desafios nos próximos 15 anos. Na Figura 1 são 

apresentados os ODS1 em ilustração, contendo ícones e títulos abreviados e 

divulgados pela ONU.  Nos parágrafos seguintes, cada ODS é apresentado e 

detalhado quanto as suas respectivas metas a serem alcançadas na Agenda 2030. 

Figura 1 – Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 

 

Fonte: 
http://www.unric.org/pt/images/stories/2015/PDF/Sustainable_Development_Goals_POSTER_PT.jpeg  
 

ODS 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

Esse objetivo refere-se à pobreza em relação ao ponto de vista econômico, 

definindo metas para garantir um grau de empoderamento financeiro que permita 

                                            

1 Fonte: Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. 

http://www.unric.org/pt/images/stories/2015/PDF/Sustainable_Development_Goals_POSTER_PT.jpeg
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acesso aos meios necessários para manutenção da vida e a redução das 

vulnerabilidades.  

Metas do ODS 1 

1.1 erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, 

atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 por dia; 1.2 

reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas 

as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as 

definições nacionais; 1.3 implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de 

proteção social apropriados, para todos, incluindo pisos, e atingir a cobertura 

substancial dos pobres e vulneráveis; 1.4 garantir que todos os homens e mulheres, 

particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais a recursos 

econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a 

terra e a outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas 

tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo micro finanças; 1.5 construir 

a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a 

exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e 

outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais; 1.a garantir uma 

mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive 

por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento,  de forma a  

proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em 

desenvolvimento, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, 

implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas 

dimensões; 1.b  criar  marcos políticos sólidos,  em níveis nacional, regional e 

internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e 

sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação 

da pobreza.  

ODS 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável 

Esse objetivo visa além de acabar com a fome e a desnutrição, garantir a 

continuidade no acesso a alimentos seguros e nutritivos, aumentar a produtividade 

agrícola, o acesso à terra, o conhecimento e a pesquisa científica para sistemas 
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sustentáveis de produção de alimentos em paralelo com a preservação de 

ecossistemas. 

Metas do ODS 2  

2.1 acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os 

pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, 

nutritivos e suficientes durante todo o ano; 2.2 acabar com todas as formas de 

desnutrição, inclusive pelo alcance até 2025 das metas acordadas 

internacionalmente sobre desnutrição crônica e desnutrição em crianças menores de 

cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais de meninas 

adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas 2.3  dobrar a 

produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, 

particularmente  de  mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e 

pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra,  e a  outros 

recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e 

oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola; 2.4 até 2030, 

garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas 

agrícolas  resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a 

manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudança do 

clima, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, 

e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo; 2.5 até 2020, 

manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e 

domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de bancos 

de sementes e plantas diversificados e adequadamente geridos em nível nacional, 

regional e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos 

benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos 

tradicionais associados, conforme acordado internacionalmente; 2.a  aumentar  o 

investimento, inclusive  por meio  do reforço da cooperação internacional, em 

infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de 

tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, de maneira a aumentar a 

capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos 

países de menor desenvolvimento relativo; 2.b  corrigir  e prevenir as restrições ao 

comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais, inclusive por meio da 
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eliminação paralela de todas as formas de subsídios à exportação e todas as 

medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o mandato da 

Rodada de Desenvolvimento de Doha; 2.c  adotar  medidas para garantir o 

funcionamento adequado dos mercados de commodities de alimentos e seus 

derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive sobre as 

reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços dos 

alimentos. 

ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 
todas as idades   

Esse objetivo trata da saúde física, da mortalidade, dos meios de tratamento para 

epidemias, doenças do corpo e metal, também aborda aspectos como o 

planejamento familiar, a proteção e o acesso ao sistema de saúde, o uso de 

substâncias químicas como entorpecentes e produtos que causem a poluição e 

contaminação da água, do solo, do ar, afetando a qualidade de vida.  

Metas do ODS 3 

3.1 reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 

100.000 nascidos vivos; 3.2 acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e 

crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade 

neonatal para pelo menos até 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de 

crianças menores de 5 anos para pelo menos até 25 por 1.000 nascidos vivos; 3.3 

acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais 

negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras 

doenças transmissíveis; 3.4 reduzir em um terço a mortalidade prematura por 

doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento, e promover a 

saúde mental e o bem-estar; 3.5 reforçar  a prevenção e o tratamento do abuso de 

substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool; 3.6 

até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em 

estradas; 3.7 assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e 

reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a 

integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais; 3.8 atingir a 

cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a 
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serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas 

essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos; 3.9  

reduzir substancialmente o  número de mortes e doenças por produtos químicos 

perigosos e por contaminação e poluição do ar, da água e do solo; 3.a  fortalecer a 

implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da Organização 

Mundial de Saúde em todos os países, conforme apropriado ; 3.b apoiar a pesquisa 

e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e 

não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, 

proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de 

acordo com a Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, que 

afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as 

disposições do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla em inglês) sobre flexibilidades para 

proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos 

para todos; 3.c aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o 

recrutamento, desenvolvimento, treinamento e retenção do pessoal de saúde nos 

países em desenvolvimento, especialmente nos países de menor desenvolvimento 

relativo  e nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento; 3.d reforçar a 

capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para 

o alerta precoce, a redução de riscos e o gerenciamento de riscos nacionais e 

globais à saúde.   

ODS 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

Esse objetivo visa garantir o acesso igualitário, no ensino para crianças, homens, 

mulheres, deficientes, negros e índios, proporcionando continuidade e estímulos 

para a educação profissionalizante e superior. Além da educação formal, trata da 

cooperação internacional para a difusão do conhecimento. 

Metas do ODS 4 

4.1 garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e 

secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de 

aprendizagem relevantes e eficazes; 4.2  garantir que todos  os meninos e meninas 
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tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e 

educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para  o ensino primário; 4.3 

assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e as mulheres à educação 

técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo a 

universidade; 4.4 aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 

tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para 

emprego, trabalho decente e empreendedorismo; 4.5 eliminar as disparidades de 

gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação 

e formação profissional para os mais vulneráveis,  incluindo as pessoas com 

deficiência, os povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade; 4.6 

garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e 

mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de 

matemática; 4.7 garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 

necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, 

por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 

sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de 

paz e não-violência, cidadania global,  e valorização da diversidade cultural e da 

contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável; 4.a construir e melhorar 

instalações físicas para a educação, apropriadas para crianças e sensíveis às 

deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros,  

não violentos, inclusivos e eficazes para todos 4.b até 2020 substancialmente 

ampliar globalmente o número de bolsas de estudo disponíveis para os países em 

desenvolvimento, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, 

pequenos Estados insulares em desenvolvimento  e os países africanos, para o 

ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da 

informação e da comunicação,  programas técnicos, de engenharia e científicos em 

países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento; 4.c substancialmente 

aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da 

cooperação internacional para a formação de professores, nos países em 

desenvolvimento, especialmente os países  de menor desenvolvimento relativo  e  

pequenos Estados insulares em desenvolvimento. 
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ODS 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas   

Esse objetivo versa sobre a igualdade de gênero, que possibilita acesso igualitário 

para mulheres e meninas a vida pública, aos recursos econômicos, direitos civis, 

pretendendo acabar com todas as formas de abuso, violência e discriminação, 

fortalecendo também as políticas e legislações existentes. 

Metas do ODS 5 

5.1 acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e 

meninas em toda parte; 5.2 eliminar todas as formas de violência contra todas as 

mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração 

sexual e de outros tipos 5.3  eliminar  todas as práticas nocivas, como os 

casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais femininas; 5.4  

reconhecer  e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por 

meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção 

social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da 

família, conforme os contextos nacionais; 5.5  garantir  a participação plena e efetiva 

das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de 

tomada de decisão na vida política, econômica e pública; 5.6  assegurar  o acesso 

universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em 

conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os 

documentos  resultantes de suas conferências de revisão; 5.a empreender reformas 

para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a 

propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços 

financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais; 5.b 

aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação 

e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres; 5.c adotar e 

fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de 

gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos os níveis. 
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ODS 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos 

Esse objetivo trata do acesso universal à água, saneamento e higiene, do 

tratamento e reutilização de águas resíduas aumentando a eficiência do uso. Esse 

ODS também visa a manutenção de ecossistemas relacionados com a água, da 

cooperação, o apoio na gestão e em programas relacionados.  

Metas do ODS 6 

6.1 alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para 

todos; 6.2 alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para 

todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as 

necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade; 

6.3 melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e 

minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à 

metade a proporção de águas residuais não tratadas, e aumentando 

substancialmente a reciclagem e reutilização segura em âmbito mundial; 6.4 

aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e 

assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a 

escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem 

com a escassez de água; 6.5 implementar a gestão integrada dos recursos hídricos 

em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado; 

6.6  até  2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo 

montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos; 6.a ampliar a 

cooperação internacional e o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os 

países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados  à  água e  ao  

saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da 

água, o tratamento de  afluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso; 6.b apoiar 

e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água 

e do saneamento.  
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ODS 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia, para todos.  

Esse objetivo apresenta metas para a cooperação em pesquisas e tecnologia sobre 

a questão de energias limpas, renováveis, eficientes e o acesso aos serviços. 

Metas do ODS 7 

7.1 assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a 

serviços de energia; 7.2 aumentar substancialmente a participação de energias 

renováveis na matriz energética global; 7.3 dobrar a taxa global de melhoria da 

eficiência energética; 7.a reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso 

a pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência 

energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e 

promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia 

limpa; 7.b expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de 

serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países em 

desenvolvimento, particularmente nos países de menor desenvolvimento relativo, 

nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em 

desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio. 

ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos 

Esse objetivo trata do crescimento econômico levando em consideração o indicador 

PIB, a promoção de políticas que garantam direitos trabalhista, igualitários, a 

valorização do trabalhador, a inserção de jovem no mercado de trabalho, os 

incentivos para micro e pequenas empresas bem como práticas modernas e 

eficientes para o consumo e a produção.  

Metas do ODS 8 

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 produto 

interno bruto nos países de menor desenvolvimento relativo; 8.2  atingir  níveis mais 

elevados de produtividade das economias,  por meio da diversificação, 

modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de 
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alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra; 8.3 promover políticas orientadas 

para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, a geração de 

emprego decente, o  empreendedorismo,  a  criatividade e inovação, e incentivar a 

formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por 

meio do acesso a serviços financeiros; 8.4 melhorar progressivamente, a eficiência 

dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o 

crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o "Plano Decenal 

de Programas  Sobre  Produção e Consumo Sustentáveis”,  com os países 

desenvolvidos assumindo a liderança; 8.5 alcançar o emprego pleno e produtivo e 

trabalho decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as 

pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor; 8.6 até 

2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou 

formação; 8.7 tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, 

acabar com a escravidão moderna e o  tráfico de pessoas e assegurar a proibição e 

eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização 

de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas 

formas; 8.8 proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho 

seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores 

migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas com emprego precário; 

8.9 conceber  e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera 

empregos, promove a cultura e os produtos locais; 8.10  fortalecer  a capacidade das 

instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços 

bancários, financeiros, e de seguros para todos; 8.a  aumentar  o apoio da Iniciativa 

de Ajuda para o Comércio  (Aid for Trade)  para os países em desenvolvimento, 

particularmente os países de menor desenvolvimento relativo, inclusive por meio do 

Quadro Integrado Reforçado para a Assistência Técnica Relacionada com o 

Comércio para os países de menor desenvolvimento relativo; 8.b  até  2020, 

desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e 

implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do 

Trabalho. 
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ODS 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação 

Esse objetivo aborda metas que discorrem sobre a adoção de tecnologias para 

infraestruturas resilientes, industrialização de maior eficiência, limpa e 

ambientalmente melhor, fornecendo crédito, incentivo a pesquisa científica, o acesso 

à comunicação e a internet.  

Metas do ODS 9 

9.1 desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, 

incluindo infraestrutura  regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento 

econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços 

acessíveis para todos; 9.2 promover a industrialização inclusiva e sustentável e, 

aumentar significativamente a participação da indústria no emprego e no produto 

interno bruto, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação 

nos países de menor desenvolvimento relativo; 9.3  aumentar  o acesso das 

pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em 

desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e propiciar sua 

integração em cadeias de valor e mercados  9.4 modernizar a infraestrutura e 

reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso 

de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e 

ambientalmente  adequados; com todos os países atuando de acordo com suas 

respectivas capacidades; 9.5 fortalecer a pesquisa científica, melhorar as 

capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente 

nos países em desenvolvimento, inclusive, incentivando a inovação e aumentando 

substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por 

milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento; 

9.a  facilitar  o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e  resiliente  em países 

em desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, tecnológico e técnico aos 

países africanos, aos países de menor desenvolvimento relativo, aos países em 

desenvolvimento sem litoral e aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento; 

9.b  apoiar  o desenvolvimento tecnológico, a  pesquisa e  a  inovação  nacionais  

nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício 

para, entre outras coisas, diversificação industrial e agregação de valor às 
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commodities; 9.c aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação 

e comunicação e  empenhar-se para procurar ao máximo oferecer acesso universal 

e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020.   

ODS 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

Esse objetivo trata da igualdade dos direitos de acesso nas disposições sociais, 

econômicas, políticas, da inclusão social, do crescimento de renda e fluxos 

financeiros. 

Metas do ODS 10 

10.1 progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da 

população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional; 10.2 empoderar e 

promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente de 

idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou 

outra;10.3 garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de 

resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas 

discriminatórias e promover  legislação, políticas e ações adequadas a este respeito; 

10.4 adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e alcançar 

progressivamente maior igualdade; 10.5 melhorar a regulamentação e o 

monitoramento dos mercados e instituições financeiras globais, e fortalecer a 

implementação de tais regulamentações; 10.6 assegurar uma representação e voz 

mais forte dos países em desenvolvimento em tomadas de decisão nas instituições 

econômicas e financeiras internacionais globais, a fim de garantir instituições mais 

eficazes, críveis, responsáveis e legítimas; 10.7 facilitar a migração e a mobilidade 

ordenada, segura, regular e responsável de pessoas, inclusive por meio da 

implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas;10.a implementar 

o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento, 

em particular os países  de menor desenvolvimento relativo, em conformidade com 

os acordos da Organização Mundial do Comércio;10.b  Incentivar a assistência 

oficial  ao desenvolvimento  e fluxos financeiros, incluindo o investimento externo 

direto, para os Estados onde a necessidade é maior, em particular os países de 

menor desenvolvimento relativo, os países africanos,  os pequenos Estados 
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insulares em desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem litoral, de 

acordo com seus planos e programas nacionais;10.c reduzir para menos de 3% os 

custos de transação de remessas dos migrantes e eliminar “corredores de 

remessas” com custos superiores a 5%. 

ODS 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis. 

Esse objetivo remete a questão do acesso a habitação, da diminuição de desastres 

e vulnerabilidades em área de risco, de cidades com espaços mais verdes e 

sustentáveis, da gestão participativa, da urbanização, do sistema de transporte, da 

qualidade do ar, dos resíduos, do patrimônio cultural, das construções sustentáveis e 

resilientes. 

Metas do ODS 11 

11.1 garantir o acesso de todos a habitação adequada,  segura e a preço acessível, 

e aos serviços básicos, bem como assegurar o melhoramento das favelas; 11.2 

proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e 

a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da 

expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das 

pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com 

deficiência e idosos; 11.3 aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a 

capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável 

dos assentamentos humanos, em todos os países; 11.4 fortalecer esforços para 

proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo; 11.5 reduzir 

significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por 

catástrofes e diminuir substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por 

elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados 

à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de 

vulnerabilidade; 11.6  reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 

inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos 

municipais e outros; 11.7 proporcionar o acesso universal a espaços públicos 

seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, 

pessoas idosas e pessoas com deficiência; 11.a apoiar relações econômicas, sociais 
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e ambientais positivas entre áreas urbanas, peri-urbanas e rurais, reforçando o 

planejamento nacional e regional de desenvolvimento; 11.b até 2020, aumentar 

substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e 

implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos 

recursos, mitigação e adaptação à mudança do clima, a resiliência a desastres; e 

desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do 

Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em 

todos os níveis;11.c apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de 

assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e  resilientes, 

utilizando materiais locais. 

ODS 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

Esse objetivo refere-se a gestão sustentável nos usos dos recursos, produção e 

consumo, reduzindo perdas, resíduos, incentivando práticas sustentáveis nas 

empresas, manejo adequado de produtos químicos, conhecimentos sobre estilos de 

vida em harmonia com a natureza e incentivos em pesquisas para práticas de 

produção e consumo mais sustentável.  

Metas do ODS 12 

12.1 implementar o Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo 

Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos 

assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos 

países em desenvolvimento; 12.2 alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos 

recursos naturais;12.3 reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita 

mundial, em nível de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao 

longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita; 

12.4 até 2020, alcançar o manejo ambientalmente  adequado dos produtos químicos 

e de  todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os 

marcos internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a liberação 

destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a 

saúde humana e o meio ambiente; 12.5 reduzir substancialmente a geração de 

resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso; 12.6  incentivar as 
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empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas 

sustentáveis e a integrar informações  sobre sustentabilidade em seu ciclo de 

relatórios; 12.7 promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com 

as políticas e prioridades nacionais; 12.8  garantir que as pessoas, em todos os 

lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento 

sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza; 12.a  apoiar  países em 

desenvolvimento  para que  fortaleçam  suas capacidades científicas e tecnológicas 

em rumo a padrões mais sustentáveis de produção e consumo; 12.b  desenvolver e 

implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento 

sustentável para o turismo sustentável que gera empregos, promove a cultura e os 

produtos locais; 12.c  racionalizar  subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, 

que encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado, de 

acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e 

a eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os 

seus impactos ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades específicas 

e condições dos países em desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos 

adversos sobre o seu desenvolvimento de maneira que proteja os pobres e as 

comunidades afetadas. 

ODS 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 
impactos 

Esse ODS discorre sobre a conscientização em relação ao clima, as mudanças 

climáticas, as catástrofes, as estratégias e planejamentos relacionados.  

Metas do ODS 13 

13.1 reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao 

clima e às catástrofes naturais em todos os países,* Reconhecendo que a 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima é o fórum 

internacional, intergovernamental primário para negociar a resposta global à 

mudança do clima; 13.2 integrar medidas da mudança do clima nas políticas, 

estratégias e planejamentos nacionais; 13.3 melhorar a educação, aumentar a 

conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação global do 

clima, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce à mudança do clima;13.a 

http://www.sinonimos.com.br/discorre/
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implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes da 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima  para a meta de 

mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano  até  2020, de todas as fontes, 

para atender às necessidades dos países em desenvolvimento, no contexto de 

ações significativas de mitigação e transparência na implementação; e 

operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima,   por meio de sua 

capitalização, o mais cedo possível; 13.b Promover mecanismos para a criação de 

capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão 

eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, 

comunidades locais e marginalizadas. 

ODS 14: Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável   

Esse objetivo apresenta metas mais resiliente através da diminuição de impactos 

com ajuda científica e tecnologia para o ecossistema marinho e costeiro. Também 

versa sobre planos de gestão e legislação para esses ambientes.  

Metas do ODS 14 

14.1  até  2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os 

tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e 

a poluição por nutrientes;14.2 até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os 

ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, 

inclusive por meio do reforço da sua capacidade de resiliência, e tomar medidas 

para a sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos;14.3 

minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio do 

reforço da cooperação científica em todos os níveis;14.4 até 2020, efetivamente 

regular a coleta, e acabar com a sobre pesca, ilegal, não reportada e não 

regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e implementar planos de gestão 

com base científica, para restaurar populações de peixes no menor tempo possível,  

pelo menos a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como 

determinado por suas características biológicas;14.5 até 2020, conservar pelo 

menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e 

internacional, e com base na melhor informação científica disponível;14.6 até 2020, 
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proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a sobre capacidade 

e a sobre pesca, e eliminar os subsídios que contribuam para a pesca  ilegal, não 

reportada e não regulamentada, e abster-se de introduzir novos subsídios como 

estes, reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz 

para os países em desenvolvimento e os países de menor desenvolvimento relativo  

deve ser parte integrante da negociação sobre subsídios à pesca da Organização 

Mundial do Comércio; 14.7  aumentar os benefícios econômicos para os  pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento  e os países  de menor desenvolvimento 

relativo, a partir do uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de 

uma gestão sustentável da pesca, aquicultura e do turismo;14.a aumentar o 

conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir 

tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e as orientações sobre a 

Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão Oceanográfica 

Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a 

contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos países em 

desenvolvimento, em particular os  pequenos Estados insulares em desenvolvimento 

e os  países  de menor desenvolvimento relativo;14.b proporcionar o acesso dos 

pescadores artesanais de pequena  escala aos recursos marinhos e mercado;14.c 

assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela 

implementação do direito internacional, como refletido na Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar, que provê o arcabouço legal para a conservação e 

utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no 

parágrafo 158 do “Futuro Que Queremos” 

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 deter a perda de biodiversidade 

Esse objetivo remete metas para proteção dos ecossistemas, visando a recuperação 

de áreas degradadas, a proteção de espécies, habitat, usos adequados dos 

recursos, manejos sustentáveis em consonância com os ecossistemas e a 

biodiversidade.  
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Metas do ODS 15 

15.1 até 2020, assegurar a conservação, a recuperação e o uso sustentável de 

ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial, 

florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as 

obrigações decorrentes dos acordos internacionais; 15.2 até 2020, promover a 

implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o 

desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o 

florestamento e o reflorestamento globalmente; 15.3 combater a desertificação, e 

restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, 

secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de 

degradação do solo; 15.4 assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, 

incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar 

benefícios,  que são essenciais para o desenvolvimento sustentável; 15.5 tomar 

medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, 

estancar a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de 

espécies ameaçadas;15.6 garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios 

derivados da utilização dos recursos genéticos, e promover o acesso adequado aos 

recursos genéticos  15.7 tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o 

tráfico de espécies da flora e fauna protegidas, e abordar tanto a demanda quanto a 

oferta de produtos ilegais da vida selvagem; 15.8 até 2020, implementar medidas 

para evitar a introdução e reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas 

invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar ou erradicar as 

espécies prioritárias; 15.9 até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da 

biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, 

nas estratégias de redução da pobreza, e nos sistemas de contas; 15.a mobilizar e 

aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para 

a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas; 15.b 

mobilizar significativamente os recursos de todas as fontes e em todos os níveis, 

para financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados 

aos países em desenvolvimento, para promover o manejo florestal sustentável, 

inclusive para a conservação e o reflorestamento; 15.c  reforçar  o apoio global para 

os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas, inclusive 
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por meio do aumento da capacidade das comunidades locais para buscar 

oportunidades de subsistência sustentável. 

ODS 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   

Esse objetivo propõe metas de redução da violência,  da corrupção e do crime, a 

promoção do Estado de Direito, a transparência nas instituições, decisões 

participativas, acesso a informação e o cumprimento das leis. 

Metas do ODS 16 

16.1 reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de 

mortalidade relacionada, em todos os lugares; 16.2 acabar com abuso, exploração, 

tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças; 16.3 promover o 

Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de 

acesso à justiça, para todos; 16.4  reduzir significativamente os fluxos financeiros e 

de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados, e 

combater todas as formas de crime organizado; 16.5 reduzir substancialmente a 

corrupção e o suborno em todas as suas formas; 16.6 desenvolver instituições 

eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis; 16.7 garantir a tomada 

de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis; 

16.8  ampliar  e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas 

instituições de governança global; 16.9 fornecer identidade legal para todos, 

incluindo o registro de nascimento; 16.10  assegurar  o acesso público à informação 

e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional 

e os acordos internacionais; 16.a fortalecer as instituições nacionais relevantes, 

inclusive por meio da cooperação internacional, para a construção de capacidades 

em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para a prevenção 

da violência e o combate ao terrorismo e ao crime; 16.b  promover  e fazer cumprir 

leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável.  
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ODS 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global 
para o desenvolvimento sustentável   

Esse objetivo descreve sobre metas a serem alcançadas nas finanças, tecnologia, 

desenvolvimento de capacidades, comércio, questões sistêmicas, as parcerias 

multisetoriais, os dados de monitoramentos e as prestações de contas. 

Metas do ODS 17 

Finanças: 17.1  fortalecer  a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do 

apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade 

nacional para arrecadação de impostos e outras receitas; 17.2  países  

desenvolvidos implementarem plenamente os seus compromissos em matéria de 

assistência  oficial ao  desenvolvimento,  inclusive  o compromisso apresentado por 

vários países desenvolvidos de  alcançar  a meta de  0,7% da  renda  nacional  bruta  

para assistência oficial ao desenvolvimento (RNB/AOD) aos países em 

desenvolvimento, e 0,15  a 0,20% da RNB/AOD para os países de menor 

desenvolvimento relativo; provedores de AOD são encorajados a considerarem 

definir uma meta para  prover  pelo menos 0,20% da  RNB/AOD  para os países  de 

menor desenvolvimento relativo; 17.3  mobilizar  recursos financeiros adicionais para 

os países em desenvolvimento a partir de múltiplas fontes; 17.4 ajudar os países em 

desenvolvimento a alcançar a sustentabilidade da dívida de longo prazo, por meio 

de políticas coordenadas destinadas a promover o financiamento, a redução e a 

reestruturação da dívida, conforme apropriado, e tratar da dívida externa dos países 

pobres altamente endividados para reduzir o superendividamento;17.5  adotar  e 

implementar regimes de promoção de investimentos para os países  de menor 

desenvolvimento relativo. Tecnologia: 17.6 melhorar  a cooperação  regional e 

internacional Norte-Sul, Sul-Sul e triangular e o acesso à ciência, tecnologia e 

inovação, e aumentar o compartilhamento de conhecimentos em termos 

mutuamente acordados, inclusive por meio de uma melhor coordenação entre os 

mecanismos existentes, particularmente no nível das Nações Unidas, e por meio de 

um mecanismo  global  de facilitação de tecnologia global;17.7  promover  o 

desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias 

ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições 

favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme 
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mutuamente acordado;17.8  operacionalizar  plenamente o Banco de Tecnologia e  

o mecanismo de  desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e 

inovação para os países de menor desenvolvimento relativo até 2017, e aumentar o 

uso de tecnologias  capacitadoras, em particular  tecnologias de informação e 

comunicação.  Desenvolvimento de Capacidades: 17.9 reforçar o apoio 

internacional para a implementação eficaz e orientada do desenvolvimento de 

capacidades em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais 

para implementar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive por 

meio da cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular. Comércio: 17.10  promover  um 

sistema multilateral de comércio universal, baseado em regras, aberto, não 

discriminatório e equitativo no âmbito da Organização Mundial do Comércio, 

inclusive por meio da conclusão das negociações no âmbito de sua Agenda de 

Desenvolvimento de Doha;17.11 aumentar significativamente as exportações dos 

países em desenvolvimento, em particular com o objetivo de duplicar a participação 

dos países de menor desenvolvimento relativo nas exportações globais até 2020 ; 

17.12 concretizar a implementação oportuna de acesso a mercados livres de cotas e 

taxas, de forma duradoura, para todos os países de menor desenvolvimento relativo, 

de acordo com as decisões da Organização Mundial do Comércio, inclusive por meio 

de garantias de que as regras de origem preferenciais aplicáveis às importações 

provenientes de países de menor desenvolvimento relativo sejam transparentes e 

simples, e contribuam para facilitar o acesso ao mercado.   Questões sistêmicas: 

Coerência de políticas e institucional; 17.13  aumentar  a estabilidade 

macroeconômica global, inclusive por meio da coordenação e da  coerência de 

políticas 17.14 aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento 

sustentável;17.15 respeitar o espaço político e a liderança de cada país para 

estabelecer e implementar políticas para a erradicação da pobreza e o 

desenvolvimento sustentável. As parcerias multissetoriais:  17.16  reforçar a 

parceria global para o desenvolvimento sustentável complementada por parcerias 

multissetorias,  que mobilizem e compartilhem conhecimento,  experiência, 

tecnologia e recursos financeiros para apoiar a realização dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos países em 

desenvolvimento; 17.17 incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, 

privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de 
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mobilização de recursos dessas parcerias. Dados, monitoramento e prestação de 

contas:17.18  até  2020, reforçar o apoio  ao  desenvolvimento de capacidades  

para os países em desenvolvimento, inclusive para os países de menor 

desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento, para 

aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade,  

atualizados  e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status 

migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em 

contextos nacionais; 17.19 valer-se de iniciativas existentes,  para desenvolver 

medidas do progresso do desenvolvimento sustentável que complementem o 

produto interno bruto e apoiar o desenvolvimento de capacidades em estatística nos 

países em desenvolvimento. 
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O INDICE DE FELICIDADE INTERNA BRUTA 

Apresentação e Conceito 

No país de Butão, oficialmente Reino de Butão, localizado no sul da Ásia, próximo 

ao Himalaia, surgiu na década de 1970 o conceito sistêmico de Gross National 

Happiness (GNH) ou Felicidade Interna Bruta (FIB), que vem sendo colocado em 

prática com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD).  

Diante de uma sabedoria milenar e do paradigma de desenvolvimento existente, o 

quarto rei butanês Jigme Singya Wangchuck declarou que “a felicidade interna bruta 

é mais importante que o produto interno bruto”. Dessa forma, o FIB não engloba 

apenas aspectos materiais, ele equilibra o desenvolvimento econômico com a 

conservação ambiental, a promoção da cultura e boa governança, se constituindo 

como uma abordagem holística, equilibrada, coletiva, equitativa e sustentável para o 

desenvolvimento, com a convicção de que os seres humanos procuram a felicidade 

(GNH CENTER BHUTAN, 2016 a) 

No país de Butão as políticas desenvolvimentistas incorporam a felicidade da 

população que é considerada um bem público, contemplada no Art. 9 da constituição 

de 2008, onde o desenvolvimento deve servir para o bem-estar do povo e o "Estado 

deve se esforçar para promover as condições que permitam a busca de Felicidade 

Interna Bruta” (TOBGAY, 2011). 

O bem estar público é uma versão moderna do budismo, inspirados pelos seus 

princípios tradicionais como  a conciliação, o pragmatismo e compaixão (MATHOUS, 

1999), que segundo Ura, Alkire e Zangmo (2012), faz a felicidade ter um conceito 

diferente para orientais e ocidentais,  referindo-se ao seu cárter multidimensional, 

onde a busca pela felicidade não está apenas no bem- estar subjetivo do indivíduo, 

embora passe por uma experiência pessoal, ela é coletiva, e inclui a harmonia com a 

natureza e a preocupação com os outros, ou seja, o conceito central do indicador 

está no bem-estar humano.  
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Embora não exista uma única definição para o FIB, a mais utilizada é:  

Felicidade Interna Bruta mede a qualidade de um país de uma forma 
holística e acredita que o desenvolvimento benéfico da sociedade humana 
ocorre quando desenvolvimento material e espiritual ocorrer lado a lado 
para complementar e reforçar-se mutuamente 
(http://www.educatingforgnh.com/ apud SANTOS 2013).  

O FIB está ligado a um conjunto de instrumentos destinados a orientar as políticas 

públicas, as instituições e as agendas em toda a sociedade. De acordo com Ura et. 

al (2012), o índice permite definir um quadro alternativo de desenvolvimento, fornece 

indicadores setoriais para orientar o desenvolvimento, a alocação de recursos de 

acordo com as metas e ferramentas de rastreio do FIB, medindo a felicidade das 

pessoas, o bem-estar e o progresso ao longo do tempo e em todo o país.  

Dessa forma, o FIB pode avançar de diversas maneiras dentro da sociedade e pode 

orientar diferentes atores sociais, de modo a analisar as variáveis que interfiram nas 

condições de felicidade de cada grupo, melhorando as condições das pessoas que 

ainda não se declaram felizes.  

Composição do FIB 

O FIB é um único número, construído com base em uma metodologia 

multidimensional, fundamentado em quatro áreas estratégicas, também 

denominados por pilares, são eles: 1. Boa Governança, 2. Desenvolvimento 

Socioeconômico Sustentável, 3. Preservação e Promoção da Cultura e 4. 

Conservação Ambiental. No Quadro 3 são apresentados os pilares quanto à 

descrição: 
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Quadro 3 -  Pilares do FIB e suas respectivas descrições 

Pilares Descrição 

 

Boa Governança 

A boa governança  considerada um pilar para a 
felicidade, pois determina as condições para 
butaneses prosperarem. Embora as políticas e 
programas que são desenvolvidos no Butão são 
geralmente em linha com os valores de FIB, há 
também uma série de ferramentas e processos 
utilizados para garantir se os valores são de fato 
incorporados na política social. 

Desenvolvimento Socioeconômico 

Sustentável 

Uma economia próspera para o FIB deve 
valorizar as contribuições sociais e econômicas 
das famílias, tempo livre e de lazer dados o papel 
destes fatores na Felicidade. 

 

Preservação e Promoção da Cultura 

Acredita-se que a preservação da cultura 
contribua para a Felicidade do Butão. O 
desenvolvimento de resistência cultural, que 
pode ser entendida como a capacidade de 
manter e desenvolver a cultura, a identidade 
cultural, o conhecimentos e  as práticas capazes 
de superar os desafios e as dificuldades de 
outras normas e ideais. 

 

Conservação Ambiental 

Conservação Ambiental é considerada uma 
contribuição fundamental para o FIB, porque, 
além de fornecer serviços essenciais, como água 
e energia, acredita-se que o ambiente de 
contribuição para o estímulo estético e outros 
pode ser a cura diretamente para pessoas que 
gostam de cores e luz vívidas, brisa pura e 
silêncio no som da natureza. 

    Fonte: Traduzido pelo autor do original em inglês (GNH CENTER BHUTAN, 2016 b) 

 

Para uma análise mais aprofundada os quatro pilares foram expandidos em nove 

domínios (GNH CENTER BHUTAN, 2016 b), apresentados na Figura 2.  
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Figura 2 - Os Nove Domínios do FIB 

 

Fonte: Livre tradução pelo autor do original em inglês (GHN Centre Bhutan, 2016 b) 

Os nove domínios juntos formam um total de 33 indicadores, cada indicador é 

composto por um conjunto de variáveis. Na Tabela 1 são apresentados os domínios, 

os indicadores correspondentes e os pesos, que são os níveis de ponderação de 

cada indicador: 
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Tabela 1 - Domínios do FIB com os respectivos indicadores 

Domínios 
 

Indicadores Pesos 

 
Bem-Estar 
Psicológico 

Satisfação de vida 33% 

Emoções positivas 17% 

Emoções negativas 17% 

Espiritualidade 33% 

 
Saúde 

Auto avaliação de saúde 10% 

Dias saudáveis 30% 

Incapacidades 30% 

Saúde mental 30% 

Uso do Tempo 
Trabalho 50% 

Sono 50% 

 
Educação 

Alfabetização 30% 

Formação educacional 30% 

Conhecimentos 20% 

Valores morais 20% 

 
Diversidade Cultural 

e Resiliência 

Habilidades artísticas 30% 

Participação sociocultural 30% 

Linguagem 20% 

Comportamento 20% 

 
Boa Governança 

Participação política 40% 

Serviços públicos 40% 

Desempenho de governo 10% 

Direitos fundamentais 10% 

 
Vitalidade 

Comunitária 

Doação (tempo e dinheiro) 30% 

Segurança 30% 

Relação comunitária 20% 

Família 20% 

 
Diversidade 
Ecológica e 
Resiliência 

Vida selvagem 40% 

Questões urbanas 40% 

Responsabilidade ambiental 10% 

Questões ecológicas  10% 

 
Padrão de Vida 

Renda familiar per capita 33% 

Ativos (bens) 33% 

Qualidade da habitação 33% 

Fonte: Livre tradução pelo autor sobre o original em inglês (URA et.al, 2012 p. 26). 

Os indicadores estão ligados ao domínio principal a que se referem, como mostrado 

na tabela 1. Em uma análise mais aprofundada é possível perceber que um mesmo 

indicador tem relação com os outros domínios, e os domínios, por sua vez, 

completam uns aos outros.  
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A seguir, são apresentados os nove domínios quanto ao título, a descrição e os 

respectivos indicadores a eles relacionados2:  

Domínio bem-estar psicológico 

O conceito de bem-estar psicológico está relacionado como cada pessoa avalia sua 

qualidade de vida, está ligada a sensação de comunhão com os outros e com o 

meio, com o sentido de pertencimento, acesso à tradição e à integridade cultural 

(ARRUDA, 2009). No índice FIB ele é definido “como um estado intrinsecamente 

valioso e desejado de ser” (DIENER et al., 1997 apud URA, et. al. 2012 p. 123). A 

cultura, a saúde, a religião ou espiritualidade são importantes, pois influenciam no 

bem-estar psicológico das pessoas. 

Indicadores do domínio ‘bem-estar psicológico’  

Nesse domínio as pessoas avaliam sua própria vida em relação a quatro 

componentes principais: a satisfação de vida (combinada a partir de avaliações 

subjetivas dos indivíduos e seus níveis de contentamento em relação à saúde, 

ocupação, relacionamento familiar e equilíbrio com a vida profissional), a 

espiritualidade (avaliada pelo nível de espiritualidade, meditação, recitação de 

oração e conhecimento do Karma no dia-a-dia), emoções positivas ou não 

perturbadoras (compreendida pelos sentimentos de compaixão, generosidade, 

perdão, o contentamento e calma) e as negativas (entendidas como egoísmo, 

ciúme, raiva, medo e preocupação), que juntas formam o equilíbrio emocional.  

Domínio Saúde 

A Organização Mundial de Saúde (1946) define a saúde como "um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades". Em Butão a saúde está de acordo com a definição da OMS, 

entretanto, esse domínio aborda apenas a saúde do corpo (URA et. al, 2012). A 

                                            

2 Fonte: Para descrever os indicadores do FIB, foram realizadas buscas nos sites oficiais do GROSS 

NATIONAL HAPINESS (http://www.grossnationalhappiness.com/nine-domains/) e no An Extensive 

Analysis Of Gnh Index ( Ura et. al. , 2012). 

http://www.grossnationalhappiness.com/nine-domains/


53 

 

saúde da mente é tratada pelos domínios de bem-estar psicológico, educação, 

cultura e meio ambiente, dessa forma, esses domínios são complementares.  

Indicadores do domínio ‘saúde’  

As pessoas relatam seu estado de saúde quanto aos seguintes indicadores: dias 

saudáveis (número de dias que se sentem saudáveis no mês), suas 

incapacidades (compreendidas como deficiências ou barreiras que impeçam de 

fazer atividades normais quer que seja por motivos de nascimento, acidentes ou 

problemas temporários de saúde), auto avaliação de saúde (definição de como as 

pessoas se sentem)  e saúde mental (que fornecem uma possível indicação de 

depressão e ansiedade e níveis de confiança e concentração).  

Domínio Uso do tempo  

O tempo é um recurso valioso e está relacionado à cronologia, ele fornece uma 

visão abrangente de como os indivíduos equilíbram sua vida pessoal e profissional 

(GALAY 2009 apud URA et. Al. 2012). Segundo o IBGE, a classificação 

Internacional do Uso do Tempo (International Classification of Activities for Time-Use 

Statistics - ICATUS), foi elaborada pela Divisão de Estatística das Nações Unidas 

para possibilitar aos países um conhecimento estatístico entre as formas de trabalho 

existentes e as diferenças entre o trabalho remunerado. A razão pela qual o uso do 

tempo é um domínio do índice FIB, é que no tempo estão ligadas as atividades que 

fornecem informações relevantes sobre o bem-estar (GROSS NATIONAL 

HAPINESS, 2016). 

Indicadores do domínio ‘gestão do tempo’ 

Nesse sentido, a gestão do tempo é examinada pelo trabalho (horas gastas em 

trabalho remunerado e não remunerado, entendido como contribuição em trabalhos 

comunitários, voluntários, ajuda informal, cuidados pessoais, atividades 

socioculturais, religiosas e de lazer) e descanso (horas de sono).  
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Domínio Educação 

Educação contribui para o conhecimento, que desenvolve o capital humano através 

de habilidades, valores, raciocínio crítico e contribui para a ação cívica dos cidadãos, 

que auxiliam nas tomadas de decisões sabias e estimula a economia. Desse modo, 

“A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 

na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” 

(Art. 1º da Lei 9394/1996). Em Butão a educação convencional está ligada a taxas 

de matrícula, porcentagens de aprovação, razão entre o número de alunos-

professores e taxas de abandono. (GROSS NATIONAL HAPINESS, 2016). O 

escopo desse domínio procura ser mais abrangente, passando por uma abordagem 

holística, onde considera o ensino no sistema formal e aprendizagem das pessoas 

na trajetória de vida. (URA et. al., 2012). 

Indicadores do domínio ‘educação’ 

Os indicadores que compõem esse domínio consideram a alfabetização 

(compreendida pela capacidade de ler e escrever), formação educacional 

(entendido pelo nível de educação formal e qualificações), conhecimentos (de 

lendas e folclores locais, sobre o Tshechu3, canções tradicionais, a Constituição 

Butanesa e a transmissão de doenças como o HIV/AIDS) e valores morais 

(compreendidos por ações de má conduta como matar, roubar, mentir, criar 

desarmonia nas relações humanas e má comportamento sexual). 

Domínio Diversidade Cultural e Resiliência  

Cultura é um conceito dinâmico, que sofre influencias externas e internas, como as 

advindas de mudanças sociais. Na Declaração Universal da UNESCO sobre a 

Diversidade Cultural (2001, p.1), em seu preâmbulo, cultura é entendida como:  

conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos 
que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além 
das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os 
sistemas de valores, as tradições e as crenças  

                                            

3 Festival no país de Butão. 
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O Butão possui um conjunto diversificado de culturas, entretanto, para esse domínio 

foi dada prioridade para aquelas práticas culturais, valores e normas existentes, tidas 

como tradicionais no país e que têm uma forte relação com o senso de bem-estar. O 

escopo do domínio está em avaliar a força e relevância dos vários aspectos da 

cultura do Butão através das percepções dos entrevistados (GROSS NATIONAL 

HAPINESS, 2016). 

Indicadores do domínio ‘diversidade cultural e resiliência’ 

Nesse domínio as pessoas relatam através de suas percepções na linguagem 

(entendida pela capacidade de comunicar-se na língua materna), participação 

sociocultural (compreendido pelo número de dias em um ano que participa de 

atividades socioculturais), habilidades artesanais (conhecimento nas modalidades 

da arte Zorig Chusum: tecelagem, bordado, pintura, carpintaria, escultura, fundição, 

ferraria, obras de bambu, ourivesaria, alvenaria, obras de couro e fabricação de 

papel), comportamento (abarcado por atitudes e observância do código de 

etiquetas e condutas Driglam Namzha: roupas, consumo e tramitação). 

Domínio Boa Governança  

Há uma amplitude de definições para governança, que vai depender do contexto em 

que estão inseridas e das formas como as instituições vão definir.  

Segundo o Banco Mundial, em seu documento Governance and 
Development, de 1992, a definição geral de governança é “o exercício da 
autoridade, controle, administração, poder de governo”. Precisando melhor, 
“é a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos 
sociais e econômicos de um país visando o desenvolvimento”, implicando 
ainda “a capacidade dos governos de planejar, formular e implementar 
políticas e cumprir funções”(GONÇALVES, 2005 p.1) 

O conceito pode ser determinado pela visão e os objetivos do país. Em Butão a 

felicidade é considerada como bem público que orienta os planos e programas de 

desenvolvimento sociais e econômicos. Dessa forma, a governança é um domínio 

voltado a garantir o bem estar do povo e é determinante para todos os outros 

domínios. (GROSS NATIONAL HAPINESS, 2016). O conceito de boa governança, 

no contexto de crescimento econômico, exigiu uma legislação adequada, em Butão 
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foi influenciado por modelos ocidentais, com o apoio de instituições como o 

PNUD(SIMONNI, 2003).  

Indicadores do domínio ‘boa governança’ 

Nesse domínio as pessoas avaliam o governo quanto ao desempenho do governo 

(criação de empregos, a redução das diferenças sociais, o combate à corrupção, a 

preservação da cultura e tradição, a proteção do meio ambiente, fornecimento de 

educação e melhoria nos serviços de saúde), direitos fundamentais (liberdade de 

expressão e opinião, direito ao voto, escolha de partido político, liberdade de formar 

Tshogpa4, igualdade de acesso e oportunidade de ingresso no serviço público, 

igualdade de remuneração e combate à discriminação), serviços públicos (acesso 

ao serviço de saúde, eletricidade, eliminação de resíduos, fonte e qualidade da 

água) e a participação política (na eleição e participação Zomdue5). 

Domínio Vitalidade Comunitária  

Definições de comunidade são variadas, mas apresentam três características gerais: 

são um grupo social, as pessoas em que têm atividades e experiências comuns, e 

ocupa uma área territorial definida (HOFFER 1931 apud GROSS NATIONAL 

HAPINESS, 2016). A vitalidade de uma comunidade pode ser descrita como “um 

grupo de pessoas que apoiam e interagirem positivamente com outros indivíduos e 

baseia-se um sentido de coesão entre os membros fornecendo apoio social um ao 

outro” (URA et. al, 2012 p. 160).O FIB considera o capital social como algo muito 

importante, que é sustentado por meio de relações de cooperação e redes sociais 

dentro da comunidade. Para Putman (2000) apud Smith (2001,2007 p.8) "o capital 

social refere-se a conexões entre indivíduos - as redes sociais e as normas de 

reciprocidade e confiança que surgem a partir deles". Nesse sentido o escopo do 

domínio, está em analisar as interações e as relações existentes entre os membros 

da comunidade entendida como um grupo de pessoas que convivem em um mesmo 

local, aldeias e cidades. (URA et. al, 2012). 

                                            

4 Similar a associação. 
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Indicadores do domínio ‘vitalidade comunitária’ 

Nesse domínio as pessoas declaram a doação (de tempo em trabalhos voluntários 

e/ou dinheiro), o relacionamento comunitário (sentimento de pertencimento na 

comunidade e a confiança nos vizinhos), a família (preocupação entre os membros, 

o sentido de pertencimento e não pertencimento familiar, o tempo gasto com a 

família, a compreensão familiar e o grau de conforto) e a segurança (vítima de 

crime).  

Domínio Diversidade Ecológica e Resiliência 

A conservação e a preservação da biodiversidade são essenciais e fundamentais a 

qualidade de vida das pessoas. Segundo a Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB), a conceituação de diversidade biológica é definida no Art. 2, como:  

a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, 
dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo 
ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas 
(Decreto Legislativo nº 2, de 1994).  

O escopo desse domínio em Butão está em reconhecer os valores ecológicos, 

educacionais, culturais e econômicos relacionados à diversidade ecológica e 

resiliência, além de seu próprio valor intrínseco. (URA et.al, 2012) 

Indicadores do domínio ‘diversidade ecológica e resiliência’ 

 Os indicadores que compõem esse domínio são questões ecológicas (poluição de 

rios e lagos, poluição do ar e sonora, ausência de locais para eliminação de 

resíduos, deslizamento de terra, erosão do solo e inundações), responsabilidade 

ambiental (sentimento de responsabilidade com o meio ambiente), vida selvagem 

(interferência na ausência ou danos para as culturas e colheitas) e questões 

urbanas (congestionamento do tráfego, espaços verdes inadequados, falta de ruas 

de pedestres e expansão urbana). 

                                                                                                                                        

5 Reuniões comunitárias. 
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Domínio Padrão de vida  

O conceito de padrão de vida vem sendo discutido ao longo dos tempos, de acordo 

com o contexto que está inserido. Segundo Silva (2012), a questão do padrão de 

vida no campo econômico, após os debates posteriores ao texto de A Formação de 

Thompson parecem indicar que esta perspectiva especifica está no foco nas 

“necessidades” das pessoas, na avaliação das condições de vida dos trabalhadores. 

Esse domínio refere-se ao bem-estar material do povo butanês, que garante o 

cumprimento das necessidades materiais básicas para uma vida confortável (URA 

et. al., 2012). Padrão de vida é um dos domínios que mais influenciam no bem-estar 

ou felicidade da população. Ele é determinado pelo acesso aos recursos, que podem 

ser o dinheiro e não dinheiro, mas o aumento de renda, por sua vez, não quer dizer 

aumento de bem-estar (GROSS NATIONAL HAPINESS, 2016).  

Indicadores do domínio ‘padrão de vida’ 

Esse domínio é composto por indicadores ativos (bens) (telefone fixo e celular, 

computador pessoal, frigobar, televisão em cores, máquina de lavar, terra e gado), 

qualidade da habitação (instalação sanitária, material do telhado e número de 

quartos) e renda (renda familiar per capita). 
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ANÁLISE COMPARATIVA E DISCUSSÃO 

Esse capítulo trata das análises comparativas entre os nove domínios e 33 

indicadores da Felicidade Interna Bruta e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e as 169 metas da Agenda 2030. 

Esta seção é dividida em três subseções: a primeira delas apresenta as palavras-

chaves e termos utilizados para atribuição do grau de aproximação na planilha e 

totalização de pontos por domínios e indicadores da Felicidade Interna Bruta diante 

da Agenda 2030; a segunda seção trata da totalização do grau de aproximação 

temática relacionados aos ODS e as metas da Agenda 2030 diante do FIB, por 

último,  a terceira seção, apresenta uma análise consolidada da aproximação 

temática da Agenda 2030 e o FIB.  

Análise de aproximação temática do FIB diante da Agenda 2030 

A seguir são apresentadas as análises e discussões, quanto à descrição e o 

somatório de pontos dos domínios alcançados a partir da relação entre os 

indicadores e as metas: 

Domínio Bem-estar psicológico (indicadores) x ODS (metas) 

Os indicadores relacionados a esse domínio, não foram tratados diretamente pela 

Agenda 2030. Dessa maneira, realizou-se buscas com a palavra (bem-estar, calma, 

preocupação, compaixão, espiritualidade e religião) inclusa na descrição da meta. 

Tentou-se avaliar outras metas que poderiam estar relacionadas ao bem-estar, mas 

se partisse desse pressuposto, grande parte as metas teriam relação com esse 

indicador, uma vez que almejam um estado melhor.  

O conjunto total de pontos desse domínio foi 3. O indicador de satisfação de vida 

somaram 3 pontos; emoções positivas, emoções negativas e espiritualidade 0 

pontos (tabela 2). 
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Tabela 2- Total de pontuação quanto à aproximação temática dos indicadores do domínio ‘bem-estar 
psicológico’ do FIB em relação aos temas dos ODS e metas da Agenda 2030  

Domínio FIB Bem-estar psicológico 

 
FIB ind 1 FIB ind 2 FIB ind 3 FIB ind 4 

Indicadores FIB 
Satisfação 

de vida 
Emoções 
positivas 

Emoções 
negativas 

Espiritualidade 

Totalização de pontos por indicador FIB 3 0 0 0 

Domínio Saúde (indicadores) x ODS (metas) 

Esse domínio procura aferir o quanto saudável à pessoa se sente, enquanto os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propõem uma melhoria no sistema de 

saúde, dessa modo, mesmo existindo um domínio e um ODS com o mesmo tema, 

houve pouca pontuação. Para análise desse indicador foram utilizadas as palavras 

deficiência, saúde e saúde mental. A palavra deficiência referiu-se apenas com o 

domínio incapacidades, não com saúde mental, uma vez que esse termo também foi 

mencionado nas metas da Agenda 2030. 

 O total de pontos do domínio foi 26, indicado na tabela 3. Os indicadores auto 

avaliação de saúde e dias saudáveis, não contabilizaram nenhuma pontuação. O 

indicador incapacidades totalizou 21 pontos e saúde mental obteve resultado igual 

a 5. 

Tabela 3-  Total de pontuação quanto à aproximação temática dos indicadores do domínio ‘saúde’ do 
FIB em relação aos temas dos ODS e metas da Agenda 2030 

Domínio FIB Saúde 

 
FIB ind 5 FIB ind 6 FIB ind 7 FIB ind 8 

Indicadores FIB 
Auto 

avaliação 
de saúde 

Dias 
saudáveis 

Incapacidades 
Saúde 
mental 

Totalização de pontos por indicador FIB 0 0 21 5 

Domínio Uso do tempo (indicadores) x ODS (metas) 

Para verificar a relação existente entre esse domínio e as metas da Agenda 2030, 

realizou-se buscas com as palavras trabalho, emprego, sono, lazer e gestão 
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participativa. O uso do termo gestão participativa, considerou-se como trabalho não 

remunerado, realizado para representação em conselhos, fóruns, treinamentos etc. 

O domínio obteve 35 pontos. Sendo todos atribuídos pelo indicador trabalho e 0 

pontos para o indicador sono (tabela 4). 

Tabela 4- Total de pontuação quanto à aproximação temática dos indicadores do domínio ‘uso do 
tempo’ do FIB em relação aos temas dos ODS e metas da Agenda 2030 

Domínio FIB Uso do tempo 

 
FIB ind 9 FIB ind 10 

Indicadores FIB Trabalho Sono 

Totalização de pontos por indicador FIB 35 0 

Domínio educação (indicadores) x ODS (metas) 

As metas englobam bastante as propostas e descrições desses indicadores. As 

buscas foram realizadas levando em consideração palavras como alfabetização, 

educação primária, secundária, conhecimentos, estudo e outros. A educação formal 

indiretamente está ligada a valores e conhecimentos de vida, dessa forma avaliou-se 

o domínio com um todo, atribuindo pesos de acordo com as respectivas  metas. 

As análises referentes a esse domínio totalizaram 128 pontos, conforme tabela 5 . O 

indicador de alfabetização obteve 13 pontos, o indicador de formação educacional 

34 pontos, o indicador conhecimentos 35 pontos e valores morais 46 pontos. 

Tabela 5 – Total de pontuação quanto à aproximação temática dos indicadores do domínio ‘educação’ 
do FIB em relação aos temas dos ODS e metas da Agenda 2030 

Domínio FIB Educação 

 
FIB ind 11 FIB ind 12 FIB ind 13 FIB ind 14 

Indicadores FIB Alfabetização 
Formação 

educacional 
Conhecimentos 

Valores 
morais 

Totalização de pontos por indicador FIB 13 34 35 46 
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Domínio Diversidade Cultural e Resiliência (indicadores) x ODS (metas) 

Embora as metas referem-se bastante à cultura, esse domínio está relacionado a 

práticas culturais mais difundidas em Butão. Dessa forma, o grau de aproximação 

não foi grande e a relação se deu a partir das palavras cultura, artesanato, etiquetas 

e consumo, ainda que de forma ampla e abrangente. Interpretou-se as demais 

metas para avaliar se há relação com o domínio cultura.  

O domínio atingiu 36 pontos. O indicador habilidades artísticas somou 8 pontos, 

participação sociocultural 8 pontos, linguagem 6 pontos e comportamento em 

público 14 pontos (tabela 6). 

Tabela 6 - Total de pontuação quanto à aproximação temática dos indicadores do domínio 
‘diversidade cultural e resiliência’ do FIB em relação aos temas dos ODS e metas da Agenda 2030 

Domínio FIB Diversidade Cultural e Resiliência 

 
FIB ind 15 FIB ind 16 FIB ind 17 FIB ind 18 

Indicadores FIB 
 

Habilidades 
artísticas  

Participação 
sociocultural 

Linguagem Comportamento 

Totalização de pontos por 
indicador  FIB 

8 8 6 14 

Domínio Governança (indicadores) x ODS (metas) 

As metas relacionadas ao domínio foram de difícil mensuração, uma vez que 

governança está relacionada com grande parte das metas propostas pela Agenda 

2030. Então, para avaliar a relação entre esses, procurou-se dar relevância as metas 

que tratavam mais claramente dos indicadores, utilizando na busca palavras e 

termos como: igualdade de acesso, política, combate à discriminação, voto, 

cidadania, direito, água, saneamento, desenvolvimento sustentável, participação 

comunitária, gestão participativa e conservação do meio ambiente e interpretações 

subjetivas do autor sobre o que a meta propõe.  

O resultado final para o domínio aferiu 482 pontos. Desmembrando esse somatório, 

o indicador participação política obteve 32 pontos, serviço público totalizou 108, 

desempenho do governo 219 pontos e direitos fundamentais 123 pontos (tabela 

7).  
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Tabela 7 - Total de pontuação quanto à aproximação temática dos indicadores do domínio ‘boa 
governança’ do FIB em relação aos temas dos ODS e metas da Agenda 2030 

Domínio FIB Boa Governança 

 
FIB ind 19 FIB ind 20 FIB ind 21 FIB ind 22 

Indicadores FIB 
Participação 

política 
Serviços 
públicos 

Desempenho 
de governo 

Direitos 
fundamentais 

Totalização de pontos por 
indicador FIB 

32 108 219 123 

Domínio Vitalidade Comunitária (indicadores) x ODS (metas) 

Esse domínio utiliza nome de indicadores como doação, segurança, relação 

comunitária e família, que são facilmente encontrados nas metas dos ODS, 

entretanto ao interpretar a meta, não há quase relação com o sentido proposto pelo 

domínio. Por consequência, realizou-se investigações com as palavras crimes, 

armas, conforto, família, doação, tempo, confiança, vizinho e comunidade, e 

interpretações das demais metas da Agenda 2030 para atribuição dos pesos. 

Considerou o termo ‘gestão participativa’, como doação de tempo para 

representação em conselhos, fóruns, treinamentos etc. formas também de ajudar a 

comunidade. Também foram pontuadas as cooperações internacionais e parcerias 

entre os países.  

Esse domínio obteve 82 pontos no total quando comparados às metas da Agenda 

2030. O indicador doação teve 17 pontos, segurança 15 pontos, relação 

comunitária 43 pontos e família 7 pontos (tabela 8). 

Tabela 8 - Total de pontuação quanto à aproximação temática dos indicadores do domínio ‘vitalidade 
comunitária’ do FIB em relação aos temas dos ODS e metas da Agenda 2030 

Domínio FIB Vitalidade Comunitária 

 
FIB ind 23 FIB ind 24 FIB ind 25 FIB ind 26 

Indicadores FIB 
Doação 
(tempo e 
dinheiro) 

Segurança 
Relação 

comunitária 
Família 

Totalização de pontos por indicador 
FIB 

17 15 43 7 
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Domínio Diversidade Ecológica e Resiliência (indicadores) x ODS (metas) 

O domínio apresenta indicadores que são claros na análise das metas referentes à 

Agenda 2030. Questões relacionadas a diversidade ecológica, uso da água, 

saneamento, poluição, ecossistemas, colheita e vida selvagem foram de fácil 

percepção.  

Sendo o somatório total do domínio 235 pontos, apresentados na tabela 9. O 

indicador vida selvagem apresentou 25 pontos, questões urbanas 58 pontos, 

responsabilidade ambiental 83 pontos e questões ecológicas 69 pontos.  

Tabela 9 - Total de pontuação quanto à aproximação temática dos indicadores do domínio 
‘diversidade ecológica e resiliência’ do FIB em relação aos temas dos ODS e metas da Agenda 2030 

Domínio FIB Diversidade Ecológica e Resiliência 

 

FIB ind 
27 FIB ind 28 FIB ind 29 FIB ind 30 

Indicadores FIB 
Vida 

selvagem 
Questões 
urbanas 

Responsabilidade 
ambiental 

Questões 
ecológicas  

Totalização de pontos por 
indicador FIB 

25 58 83 69 

Domínio Padrão de Vida (indicadores) x ODS (metas) 

O indicador padrão de vida pode ser entendido como um levantamento de bens, 

renda e habitação, não sendo uma característica da proposta da Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável. Entretanto, para avaliação de metas 

correlacionadas a esse domínio, realizou-se buscas com as palavras habitação, 

renda, emprego, crescimento e tecnologias de comunicação. As buscas forma 

ampliadas também com as interpretações das metas. Ao atribuir peso desse 

domínio, levou-se em consideração que os três indicadores estão relacionados, 

mesmo com baixa aproximação, uma vez que uma maior renda permite acesso a 

mais bens e também está relacionado à qualidade da habitação.  

O somatório do domínio totalizou 52 pontos. Tendo indicador renda familiar 27 

pontos, ativos (bens) 11 pontos e qualidade da habitação 14 pontos,0  na tabela 

10. 
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Tabela 10 - Total de pontuação quanto à aproximação temática dos indicadores do domínio ‘padrão 
de vida’ do FIB em relação aos temas dos ODS e metas da Agenda 2030 

Domínio FIB Padrão de vida 

 
FIB ind 31 FIB ind 32 FIB ind 33 

Indicadores FIB 
Renda 

familiar per 
capita 

Ativos 
(bens) 

Qualidade 
da 

habitação 

Totalização de pontos por indicador FIB 27 11 14 

FIB diante da Agenda 2030: Totalização de Pontuação 

Para melhor observação de domínios e indicadores do FIB mais pontuados, 

elaborou-se a Tabela 11 exibindo a ordem decrescente de pontuação geral dos 

domínios quanto à pontuação totalizada de aproximação temática alcançada em 

relação ao conjunto de ODS e respectivas metas da Agenda 2030. 

Tabela 11 -  Aproximação temática FIB x Agenda 2030:  
Consolidação de resultados por Domínio FIB 

Domínios Total de pontos 

Domínio 6-  Boa Governança 482 

Domínio 8- Diversidade Ecológica e Resiliência 235 

Domínio 4- Educação 128 

Domínio 7- Vitalidade Comunitária 82 

Domínio 9- Padrão de vida 52 

Domínio 5- Diversidade Cultural e Resiliência 36 

Domínio 3- Uso do tempo 35 

Domínio 2- Saúde 26 

Domínio 1- Bem-estar psicológico 3 

Somatório de todos os pontos dos domínios 1079 

 

Os três domínios mais pontuados em aproximação temática em relação à Agenda 

2030 foram boa governança, seguido por diversidade ecológica e educação. Visto 
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que a Agenda 2030 permeia muitas questões relacionadas à elaboração e 

acompanhamento de políticas públicas e avanços na sustentabilidade ambiental e 

desenvolvimento humano, que dependem de maior acesso e resultados em 

educação, poderíamos aqui explicar porque tais domínios atingiram mais pontos. 

Os três domínios com menor pontuação foram bem-estar psicológico, saúde e uso 

do tempo. Esses três domínios estão relacionados a modos de vida, na perspectiva 

da pessoa. Dessa forma, acredita-se que por isso não atingiram muito peso. A 

Agenda 2030 trata desses assuntos de maneira mais ampla e mensurável de forma 

objetiva, como saúde, na perspectiva de melhoria do sistema de saúde. Por outro 

lado, o FIB tem um olhar sobre a percepção de saúde (dias saudáveis na vida da 

pessoa). 

Análise de aproximação temática da Agenda 2030 diante do FIB 

A planilha foi confeccionada de modo a somar pontos também na horizontal, ou seja, 

nas linhas, e assim obter mais informações de quais metas da Agenda 2030 foram 

mais pontuadas. 

A seguir é apresentado o grau de aproximação temática por metas da Agenda 2030 

e a soma dos graus de todas as metas de que trata o ODS, gerando assim um único 

resultado. 

ODS 1 Erradicação da pobreza x Domínios e indicadores (FIB)  

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 29 pontos (tabela 12). 

 Tabela 12 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 1 e respectivas metas da Agenda 

2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 

  Metas dos ODS da Agenda 2030 

Totalização 
de Graus de 
Aproximação 
Temática por 

Meta da 
Agenda 2030 
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1.1 até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as 
pessoas em todos os lugares, atualmente medida como 
pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 por dia. 

3 

1.2 até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção 
de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, 
que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de 
acordo com as definições nacionais. 

2 

1.3 implementar, em nível nacional, medidas e sistemas 
de proteção social apropriados, para todos, incluindo 
pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos 
pobres e vulneráveis. 

2 

1.4 até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, 
particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos 
iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a 
serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e 
outras formas de propriedade, herança, recursos 
naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços 
financeiros, incluindo microfinanças. 

10 

1.5 até 2030, construir a resiliência dos pobres e 
daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a 
exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos 
relacionados com o clima e outros choques e desastres 
econômicos, sociais e ambientais. 

2 

1.a garantir uma mobilização significativa de recursos a 
partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do 
reforço da cooperação para o desenvolvimento, de 
forma a proporcionar meios adequados e previsíveis 
para que os países em desenvolvimento, em particular 
os países de menor desenvolvimento relativo, 
implementem programas e políticas para acabar com a 
pobreza em todas as suas dimensões. 

6 

1.b criar marcos políticos sólidos, em níveis nacional, 
regional e internacional, com base em estratégias de 
desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a 
gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações 
de erradicação da pobreza. 

4 

ODS 2 Erradicação da fome x Domínios e indicadores (FIB): 

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 35 pontos (tabela 13). 

Tabela 13 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 2 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 

  Metas dos ODS da Agenda 2030 

 

Totalização de 
Graus de 

Aproximação 
Temática por 

Meta da Agenda 
2030 

(conclusão) 
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2.1 até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso 
de todas as pessoas, em particular os pobres e 
pessoas em situações vulneráveis, incluindo 
crianças, a alimentos seguros, nutritivos e 
suficientes durante todo o ano. 

5 

2.2 até 2030, acabar com todas as formas de 
desnutrição, inclusive pelo alcance até 2025 das 
metas acordadas internacionalmente sobre 
desnutrição crônica e desnutrição em crianças 
menores de cinco anos de idade, e atender às 
necessidades nutricionais de meninas adolescentes, 
mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas. 

1 

2.3 até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a 
renda dos pequenos produtores de alimentos, 
particularmente das mulheres, povos indígenas, 
agricultores familiares, pastores e pescadores, 
inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, 
outros recursos produtivos e insumos, 
conhecimento, serviços financeiros, mercados e 
oportunidades de agregação de valor e de emprego 
não-agrícola. 

9 

2.4 até 2030, garantir sistemas sustentáveis de 
produção de alimentos e implementar práticas 
agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade 
e a produção, que ajudem a manter os 
ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de 
adaptação às mudança do clima, às condições 
meteorológicas extremas, secas, inundações e 
outros desastres, e que melhorem progressivamente 
a qualidade da terra e do solo. 

4 

2.5 até 2020, manter a diversidade genética de 
sementes, plantas cultivadas, animais de criação e 
domesticados e suas respectivas espécies 
selvagens, inclusive por meio de bancos de 
sementes e plantas diversificados e adequadamente 
geridos em nível nacional, regional e internacional, e 
garantir o acesso e a repartição justa e equitativa 
dos benefícios decorrentes da utilização dos 
recursos genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados, conforme acordado internacionalmente. 

12 

2.a aumentar o investimento, inclusive por meio do 
reforço da cooperação internacional, em 
infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços 
agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, e os 
bancos de genes de plantas e animais, de maneira a 
aumentar a capacidade de produção agrícola nos 
países em desenvolvimento, em particular nos 
países de menor desenvolvimento relativo. 

4 

2.b corrigir e prevenir as restrições ao comércio e 
distorções nos mercados agrícolas mundiais, 
inclusive por meio da eliminação paralela de todas 

0 

(continuação) 
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as formas de subsídios à exportação e todas as 
medidas de exportação com efeito equivalente, de 
acordo com o mandato da Rodada de 
Desenvolvimento de Doha. 

2.c adotar medidas para garantir o funcionamento 
adequado dos mercados de commodities de 
alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso 
oportuno à informação de mercado, inclusive sobre 
as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a 
volatilidade extrema dos preços dos alimentos. 

0 

ODS 3 Saúde de qualidade x Domínios e indicadores (FIB):  

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 45 pontos (tabela 14). 

Tabela 14 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 3 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 

  Metas dos ODS da Agenda 2030 

Totalização 
de Graus de 
Aproximação 
Temática por 

Meta da 
Agenda 2030 
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3.1 até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para 
menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos. 

2 

3.2 até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e 
crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando 
reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos até 12 por 1.000 
nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para 
pelo menos até 25 por 1.000 nascidos vivos. 

2 

3.3 até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, 
malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, 
doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis. 

4 

3.4 até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por 
doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento, e 
promover a saúde mental e o bem-estar. 

9 

3.5 reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, 
incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool. 

2 

3.6 até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais 
por acidentes em estradas. 

2 

3.7 até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde 
sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação 
e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em 
estratégias e programas nacionais. 

11 

3.8 atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do 
risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de 
qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais 
seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. 

3 

3.9 até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e 
doenças por produtos químicos perigosos e por contaminação e 
poluição do ar, da água e do solo. 

3 

(conclusão) 
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3.a fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o 
Controle do Tabaco da Organização Mundial de Saúde em todos os 
países, conforme apropriado. 

0 

3.b apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e 
medicamentos para as doenças transmissíveis e não 
transmissíveis, que afetam principalmente os países em 
desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas 
essenciais a preços acessíveis, de acordo com a Declaração de 
Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, que afirma o direito 
dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as 
disposições do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla 
em inglês) sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em 
particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos. 

0 

3.c aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o 
recrutamento, desenvolvimento, treinamento e retenção do pessoal 
de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos 
países de menor desenvolvimento relativo e nos pequenos Estados 
insulares em desenvolvimento. 

3 

3.d reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os 
países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de 
riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais à saúde. 

4 

ODS 4 Educação de qualidade x Domínios e indicadores (FIB) 

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 100 pontos (tabela 

15). 

Tabela 15 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 4 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 

  Metas dos ODS da Agenda 2030 

Totalização 
de Graus de 
Aproximação 
Temática por 

Meta da 
Agenda 2030 
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4.1 até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem 
o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que 
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. 

8 

4.2 até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham 
acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, 
cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos 
para o ensino primário. 

9 

4.3 até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os 
homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de 
qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade. 

11 

4.4 até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e 
adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências 
técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e 
empreendedorismo. 

10 

4.5 até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e 
garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e 
formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as 
pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em 
situação de vulnerabilidade. 

11 

(conclusão) 
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4.6 até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial 
proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e 
tenham adquirido o conhecimento básico de matemática. 

11 

4.7 até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos 
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento 
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o 
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos 
humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e 
não-violência, cidadania global, e valorização da diversidade 
cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento 
sustentável. 

23 

4.a construir e melhorar instalações físicas para educação, 
apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e 
que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não 
violentos, inclusivos e eficazes para todos. 

6 

4.b até 2020 substancialmente ampliar globalmente o número de 
bolsas de estudo disponíveis para os países em desenvolvimento, 
em particular, os países de menor desenvolvimento relativo, 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países 
africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação 
profissional, de tecnologia da informação e da comunicação , 
programas técnicos, de engenharia e científicos em países 
desenvolvidos e outros países em desenvolvimento. 

6 

4.c até 2030, substancialmente aumentar o contingente de 
professores qualificados, inclusive por meio da cooperação 
internacional para a formação de professores, nos países em 
desenvolvimento, especialmente os países de menor 
desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento. 

5 

ODS 5 Igualdade de gênero x Domínios e indicadores (FIB) 

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 73 pontos (tabela 16). 

Tabela 16 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 5 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 

  Metas dos ODS da Agenda 2030 

Totalização 
de Graus de 
Aproximação 
Temática por 

Meta da 
Agenda 2030 

O
D

S
 0

5
 -

 A
lc

a
n

ç
a
r 

a
 

ig
u

a
ld

a
d

e
 d

e
 g

ê
n

e
ro

 
e
 e

m
p

o
d

e
ra

r 
to

d
a
s
 

a
s
 m

u
lh

e
re

s
 e

 
m

e
n

in
a
s
 

5.1 acabar com todas as formas de discriminação contra 
todas as mulheres e meninas em toda parte. 7 

5.2 eliminar todas as formas de violência contra todas as 
mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, 
incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos. 

6 

5.3 eliminar todas as práticas nocivas, como os 
casamentos prematuros, forçados e de crianças e 
mutilações genitais femininas. 

4 

(conclusão) 
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5.4 reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e 
doméstico não remunerado, por meio da disponibilização 
de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção 
social, bem como a promoção da responsabilidade 
compartilhada dentro do lar e da família, conforme os 
contextos nacionais. 

16 

5.5 garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a 
igualdade de oportunidades para a liderança em todos os 
níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e 
pública. 

12 

5.6 assegurar o acesso universal à saúde sexual e 
reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em 
conformidade com o Programa de Ação da Conferência 
Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a 
Plataforma de Ação de Pequim e os documentos 
resultantes de suas conferências de revisão. 

6 

5.a empreender reformas para dar às mulheres direitos 
iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a 
propriedade e controle sobre a terra e outras formas de 
propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos 
naturais, de acordo com as leis nacionais. 

7 

5.b aumentar o uso de tecnologias de base, em particular 
as tecnologias de informação e comunicação, para 
promover o empoderamento das mulheres. 

6 

5.c adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação 
aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o 
empoderamento de todas as mulheres e meninas, em 
todos os níveis. 

9 

ODS 6 Água limpa e saneamento x Domínios e indicadores (FIB) 

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 98 pontos (tabela 17).  

Tabela 17 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 6 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 
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 6.1 até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água 

potável, segura e acessível para todos. 12 

6.2 até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene 
adequados e equitativos para todos, e acabar com a 
defecação a céu aberto, com especial atenção para as 
necessidades das mulheres e meninas e daqueles em 
situação de vulnerabilidade. 

12 

6.3 até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a 
poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de 
produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade 
a proporção de águas residuais não tratadas, e aumentando 

12 

(conclusão) 
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substancialmente a reciclagem e reutilização segura 
globalmente. 

6.4 até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso 
da água em todos os setores e assegurar retiradas 
sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a 
escassez de água, e reduzir substancialmente o número de 
pessoas que sofrem com a escassez de água. 

10 

6.5 até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos 
hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação 
transfronteiriça, conforme apropriado. 

13 

6.6 até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados 
com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, 
rios, aquíferos e lagos. 

10 

6.a até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio ao 
desenvolvimento de capacidades para os países em 
desenvolvimento em atividades e programas relacionados a 
água e ao saneamento, incluindo a coleta de água, a 
dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de 
efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso. 

9 

6.b apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, 
para melhorar a gestão da água e do saneamento. 20 

ODS 7 Energias renováveis x Domínios e indicadores (FIB): 

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 29 pontos (tabela 18). 

Tabela 18 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 7 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 

  Metas dos ODS da Agenda 2030 

Totalização de 
Graus de 

Aproximação 
Temática por 

Meta da 
Agenda 2030 

O
D

S
 0

7
 -

 A
s
s
e
g

u
ra

r 
o

 a
c
e
s
s
o

 
c
o

n
fi

á
v
e
l,
 s

u
s
te

n
tá

v
e
l,
 

m
o

d
e
rn

o
 e

 a
 p

re
ç
o

 a
c
e
s
s
ív

e
l 

à
 e

n
e
rg

ia
 p

a
ra

 t
o

d
o

s
 

7.1 até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e 
a preços acessíveis a serviços de energia. 

8 

7.2 até 2030, aumentar substancialmente a participação de 
energias renováveis na matriz energética global. 

7 

7.3 até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência 
energética. 

5 

7.a até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o 
acesso a pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo 
energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de 
combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o 
investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de 
energia limpa. 

4 

(conclusão) 
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7.b até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia 
para o fornecimento de serviços de energia modernos e 
sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento, 
particularmente nos países de menor desenvolvimento relativo, 
nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos 
países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus 
respectivos programas de apoio. 

5 

ODS 8 Trabalho descente e crescimento econômico x Domínios e indicadores 
(FIB) 

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 61 pontos (tabela 19). 

Tabela 19 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 8 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 
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 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 produto interno bruto nos 
países de menor desenvolvimento relativo. 

3 

8.2 atingir níveis mais elevados de produtividade das 
economias, por meio da diversificação, modernização 
tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em 
setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra. 

1 

8.3 promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que 
apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, 
empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a 
formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias 
empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros. 

9 

8.4 melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos 
recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se 
para dissociar o crescimento econômico da degradação 
ambiental, de acordo com o "Plano Decenal de Programas 
Sobre Produção e Consumo Sustentáveis”, com os países 
desenvolvidos assumindo a liderança. 

6 

8.5 até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens 
e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para 
trabalho de igual valor. 

5 

8.6 até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens 
sem emprego, educação ou formação. 

6 

8.7 tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o 
trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico 
de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores 
formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização 
de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil 
em todas as suas formas. 

7 

(conclusão) 
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8.8 proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de 
trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, 
incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres 
migrantes, e pessoas com emprego precário . 

8 

8.9 até 2030, conceber e implementar políticas para promover o 
turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os 
produtos locais. 

10 

8.10 fortalecer a capacidade das instituições financeiras 
nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços 
bancários, financeiros, e de seguros para todos. 

0 

8.a aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio 
(Aid for Trade) para os países em desenvolvimento, 
particularmente os países de menor desenvolvimento relativo, 
inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado para a 
Assistência Técnica Relacionada com o Comércio para os 
países de menor desenvolvimento relativo. 

0 

8.b até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia 
global para o emprego dos jovens e implementar o Pacto 
Mundial para o Emprego da Organização Internacional do 
Trabalho. 

6 

ODS 9 Industria, inovação e infraestrutura x Domínios e indicadores (FIB) 

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 28 pontos (tabela 20). 

Tabela 20 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 9 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 
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9.1 desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, 
sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e 
transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o 
bem -estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços 
acessíveis para todos. 

2 

9.2 promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 
2030, aumentar significativamente a participação da indústria no 
emprego e no produto interno bruto, de acordo com as 
circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países 
de menor desenvolvimento relativo. 

4 

9.3 aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras 
empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos 
serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração 
em cadeias de valor e mercados. 

4 

9.4 até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias 
para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de 
recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais 
limpos e ambientalmente adequados; com todos os países 
atuando de acordo com suas respectivas capacidades. 

4 

(conclusão) 
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9.5 fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades 
tecnológicas de setores industriais em todos os países, 
particularmente nos países em desenvolvimento, inclusive, até 
2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente 
o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por 
milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e 
desenvolvimento. 

2 

9.a facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e 
resiliente em países em desenvolvimento, por meio de maior 
apoio financeiro, tecnológico e técnico aos países africanos, aos 
países de menor desenvolvimento relativo, aos países em 
desenvolvimento sem litoral e aos pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento. 

2 

9.b apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a 
inovação nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive 
garantindo um ambiente político propício para, entre outras 
coisas, diversificação industrial e agregação de valor às 
commodities. 

3 

9.c aumentar significativamente o acesso às tecnologias de 
informação e comunicação e se empenhar para procurar ao 
máximo oferecer acesso universal e a preços acessíveis à 
internet nos países menos desenvolvidos, até 2020. 

7 

ODS 10 Redução das desigualdades x Domínios e indicadores (FIB) 

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 45 pontos (tabela 21). 

Tabela 21 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 10 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 
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10.1 até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o 
crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma 
taxa maior que a média nacional. 

10 

10.2 até 2030, empoderar e promover a inclusão social, 
econômica e política de todos, independentemente da idade, 
sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição 
econômica ou outra. 

12 

10.3 garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as 
desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de 
leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação, 
políticas e ações adequadas a este respeito. 

10 

10.4 adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e políticas de 
proteção social, e alcançar progressivamente uma maior 
igualdade. 

6 

10.5 melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados 
e instituições financeiras globais, e fortalecer a implementação 
de tais regulamentações . 

2 

(conclusão) 

(conclusão) 
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10.6 assegurar uma representação e voz mais forte dos países 
em desenvolvimento em tomadas de decisão nas instituições 
econômicas e financeiras internacionais globais, a fim de garantir 
instituições mais eficazes, críveis, responsáveis e legítimas. 

4 

10.7 facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, 
regular e responsável de pessoas, inclusive por meio da 
implementação de políticas de migração planejadas e bem 
geridas. 

1 

10.a implementar o princípio do tratamento especial e 
diferenciado para países em desenvolvimento, em particular os 
países de menor desenvolvimento relativo, em conformidade 
com os acordos da Organização Mundial do Comércio. 

0 

10.b Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos 
financeiros, incluindo o investimento externo direto, para os 
Estados onde a necessidade é maior, em particular os países de 
menor desenvolvimento relativo, os países africanos, os 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países 
em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos e 
programas nacionais. 

0 

10.c até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação 
de remessas dos migrantes e eliminar “corredores de remessas” 
com custos superiores a 5%. 

0 

ODS 11 Ação contra a mudança global do clima x Domínios e indicadores (FIB)  

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 104 pontos (tabela 

22). 

Tabela 22 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 11 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 
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11.1 até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, 
adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e 
urbanizar as favelas. 

9 

11.2 até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte 
seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para 
todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão 
dos transportes públicos, com especial atenção para as 
necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, 
mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos. 

10 

11.3 até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e 
a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, 
integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos 
os países. 

11 

(conclusão) 

(conclusão) 
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11.4 fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o 
patrimônio cultural e natural do mundo. 15 

11.5 até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o 
número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir 
substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por 
elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os 
desastres relacionados à água, com o foco em proteger os 
pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade. 

10 

11.6 até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita 
das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade 
do ar, gestão de resíduos municipais e outros. 

8 

11.7 até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços 
públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular 
para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com 
deficiência. 

13 

11.a apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas 
entre áreas urbanas, peri-urbanas e rurais, reforçando o 
planejamento nacional e regional de desenvolvimento. 

9 

11.b até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades 
e assentamentos humanos adotando e implementando políticas 
e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, 
mitigação e adaptação à mudança do clima, a resiliência a 
desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco 
de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o 
gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os 
níveis. 

13 

11.c apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio 
de assistência técnica e financeira, para construções 
sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais. 

6 

ODS 12 Consumo responsável x Domínios e indicadores (FIB) 

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 94 pontos (tabela 23). 

Tabela 23 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 12 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 

  Metas dos ODS da Agenda 2030 

Totalização de 
Graus de 

Aproximação 
Temática por 

Meta da 
Agenda 2030 

O
D

S
 1

2
 -

 
A

s
s
e
g

u
ra

r 

p
a
d

rõ
e
s
 d

e
 

p
ro

d
u

ç
ã
o

 e
 d

e
 

c
o

n
s
u

m
o

 
s
u

s
te

n
tá

v
e
is

 12.1 implementar o Plano Decenal de Programas Sobre 
Produção e Consumo Sustentáveis, com todos os países 
tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo a 
liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades 
dos países em desenvolvimento. 

2 

12.2 até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos 
recursos naturais . 21 

(conclusão) 

(conclusão) 
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12.3 até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos 
per capita mundial, em nível de varejo e do consumidor, e 
reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de 
produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita. 

3 

12.4 até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos 
produtos químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o 
ciclo de vida destes, de acordo com os marcos 
internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a 
liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus 
impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente. 

12 

12.5 até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos 
por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. 

13 

12.6 incentivar as empresas, especialmente as empresas 
grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a 
integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de 
relatórios. 

4 

12.7 promover práticas de compras públicas sustentáveis, de 
acordo com as políticas e prioridades nacionais. 

4 

12.8 até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, 
tenham informação relevante e conscientização sobre o 
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com 
a natureza. 

13 

12.a apoiar países em desenvolvimento para que fortaleçam 
suas capacidades científicas e tecnológicas em rumo a padrões 
mais sustentáveis de produção e consumo. 

8 

12.b desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os 
impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo 
sustentável que gera empregos, promove a cultura e os produtos 
locais. 

8 

12.c racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, 
que encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções 
de mercado, de acordo com as circunstâncias nacionais, 
inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação 
gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir 
os seus impactos ambientais, tendo plenamente em conta as 
necessidades específicas e condições dos países em 
desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos adversos 
sobre o seu desenvolvimento de maneira que proteja os pobres 
e as comunidades afetadas. 

6 

ODS 13 Atuação contra mudanças do clima x Domínios e indicadores (FIB): 

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 32 pontos (tabela 24). 

Tabela 24 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 13 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 

  Metas dos ODS da Agenda 2030 

Totalização de 
Graus de 

Aproximação 
Temática por 

Meta da 
Agenda 2030 

(conclusão) 

(conclusão) 
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13.1 reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos 
relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os 
países. 

6 

13.2 integrar medidas da mudança do clima nas políticas, 
estratégias e planejamentos nacionais. 5 

13.3 melhorar a educação, aumentar a conscientização e a 
capacidade humana e institucional sobre mitigação global do 
clima, adaptação, redução de impacto e alerta precoce à 
mudança do clima. 

13 

13.a implementar o compromisso assumido pelos países 
desenvolvidos partes da Convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima para a meta de mobilizar 
conjuntamente US$ 100 bilhões por ano até 2020, de todas as 
fontes, para atender às necessidades dos países em 
desenvolvimento, no contexto de ações significativas de 
mitigação e transparência na implementação; e operacionalizar 
plenamente o Fundo Verde para o Clima, por meio de sua 
capitalização, o mais cedo possível. 

1 

13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para 
o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão 
eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em 
mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas. 

7 

ODS 14 Vida debaixo da água x Domínios e indicadores (FIB) 

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 40 pontos (tabela 25). 

Tabela 25 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 14 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 

  Metas dos ODS da Agenda 2030 
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14.1 até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha 
de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, 
incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes. 

7 

14.2 até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas 
marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, 
inclusive por meio do reforço da sua capacidade de resiliência, e tomar 
medidas para a sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis 
e produtivos. 

9 

14.3 minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, 
inclusive por meio do reforço da cooperação científica em todos os 
níveis. 

6 

(conclusão) 
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14.4 até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a 
sobrepesca, ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas de 
pesca destrutivas, e implementar planos de gestão com base científica, 
para restaurar populações de peixes no menor tempo possível, pelo 
menos a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, 
como determinado por suas características biológicas. 

4 

14.5 até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e 
marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional, e com 
base na melhor informação científica disponível. 

3 

14.6 até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que 
contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca, e eliminar os 
subsídios que contribuam para a pesca ilegal, não reportada e não 
regulamentada, e abster-se de introduzir novos subsídios como estes, 
reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado adequado e 
eficaz para os países em desenvolvimento e os países de menor 
desenvolvimento relativo deve ser parte integrante da negociação sobre 
subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio. 

1 

14.7 até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento e os países de menor 
desenvolvimento relativo, a partir do uso sustentável dos recursos 
marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, 
aquicultura e turismo. 

0 

14.a aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de 
pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e 
orientações sobre a Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão 
Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos 
oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o 
desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular os 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países de menor 
desenvolvimento relativo. 

0 

14.b proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena 
escala aos recursos marinhos e mercados. 

7 

14.c assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus 
recursos pela implementação do direito internacional, como refletido na 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que provê o 
arcabouço legal para a conservação e utilização sustentável dos 
oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no parágrafo 158 do 
“Futuro Que Queremos”. 

3 

ODS 15 Vida sobrea a terra x Domínios e indicadores (FIB) 

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 116 pontos (tabela 

26).  

Tabela 26 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 15 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 

  Metas dos ODS da Agenda 2030 

Totalização de 
Graus de 

Aproximação 
Temática por 

Meta da Agenda 
2030 

(conclusão) 
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15.1 até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável 
de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, 
em especial, florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em 
conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos 
internacionais. 

11 

15.2 até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de 
todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas 
degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o 
reflorestamento globalmente. 

9 

15.3 até 2030, combater a desertificação, e restaurar a terra e o solo 
degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e 
inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de 
degradação do solo. 

11 

15.4 até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de 
montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua 
capacidade de proporcionar benefícios, que são essenciais para o 
desenvolvimento sustentável. 

9 

15.5 tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação 
de habitat naturais, estancar a perda de biodiversidade e, até 2020, 
proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas. 

9 

15.6 garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados 
da utilização dos recursos genéticos, e promover o acesso adequado 
aos recursos genéticos. 

10 

15.7 tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico 
de espécies da flora e fauna protegidas, e abordar tanto a demanda 
quanto a oferta de produtos ilegais da vida selvagem. 

7 

15.8 até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir 
significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em 
ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar ou erradicar as 
espécies prioritárias. 

7 

15.9 até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade 
ao planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, 
nas estratégias de redução da pobreza, e nos sistemas de contas. 

9 

15.a mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, 
os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade e dos ecossistemas. 

10 

15.b mobilizar significativamente os recursos de todas as fontes e em 
todos os níveis, para financiar o manejo florestal sustentável e 
proporcionar incentivos adequados aos países em desenvolvimento, 
para promover o manejo florestal sustentável, inclusive para a 
conservação e o reflorestamento. 

11 

15.c reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e 
ao tráfico de espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da 
capacidade das comunidades locais para buscar oportunidades de 
subsistência sustentável. 

13 

ODS 16 Paz, justiça e instituições eficazes x Domínios e indicadores (FIB) 

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 100 pontos (tabela 27)  

Tabela 27 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 16 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB  

 

(conclusão) 
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16.1 reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas 
de mortalidade relacionada, em todos os lugares. 10 

16.2 acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de 
violência e tortura contra crianças. 

11 

16.3 promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e 
garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos. 

7 

16.4 até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de 
armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos 
roubados, e combater todas as formas de crime organizado. 

7 

16.5 reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as 
suas formas. 

9 

16.6 desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em 
todos os níveis. 

9 

16.7 garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e 
representativa em todos os níveis. 10 

16.8 ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento 
nas instituições de governança global. 4 

16.9 até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro 
de nascimento. 7 

16.10 assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades 
fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos 
internacionais. 

9 

16.a fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio 
da cooperação internacional, para a construção de capacidades em 
todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para a 
prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime . 

6 

16.b promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para 
o desenvolvimento sustentável. 11 

ODS 17 Parcerias e meios de implementação x Domínios e indicadores (FIB) 

A soma de todas as metas relacionadas a esse ODS totalizou 50 pontos (tabela 28). 

Tabela 28 - Pontuação quanto à aproximação temática do ODS 17 e respectivas metas da Agenda 
2030 na totalização referente ao conjunto de indicadores do FIB 

(continua) 

  Metas dos ODS da Agenda 2030 
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17.1 Finanças: fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive 
por meio do apoio internacional aos países em desenvolvimento, para 
melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras 
receitas. 

4 
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17.2 Finanças: países desenvolvidos implementarem plenamente os 
seus compromissos em matéria de assistência oficial ao 
desenvolvimento, inclusive o compromisso apresentado por vários 
países desenvolvidos de alcançar a meta de 0,7% da renda nacional 
bruta para assistência oficial ao desenvolvimento (RNB/AOD) aos 
países em desenvolvimento, e 0,15 a 0,20% da RNB/AOD para os 
países de menor desenvolvimento relativo; provedores de AOD são 
encorajados a considerarem definir uma meta para prover pelo menos 
0,20% da RNB/AOD para os países de menor desenvolvimento relativo. 

4 

17.3 Finanças: mobilizar recursos financeiros adicionais para os países 
em desenvolvimento a partir de múltiplas fontes. 

2 

17.4 Finanças: ajudar os países em desenvolvimento a alcançar a 
sustentabilidade da dívida de longo prazo, por meio de políticas 
coordenadas destinadas a promover o financiamento, a redução e a 
reestruturação da dívida, conforme apropriado, e tratar da dívida 
externa dos países pobres altamente endividados para reduzir o 
superendividamento. 

4 

17.5 Finanças: adotar e implementar regimes de promoção de 
investimentos para os países de menor desenvolvimento relativo. 

2 

17.6 Tecnologia: melhorar a cooperação regional e internacional Norte-
Sul, Sul-Sul e triangular e o acesso à ciência, tecnologia e inovação, e 
aumentar o compartilhamento de conhecimentos em termos 
mutuamente acordados, inclusive por meio de uma melhor coordenação 
entre os mecanismos existentes, particularmente no nível das Nações 
Unidas, e por meio de um mecanismo global de facilitação de tecnologia 
global. 

1 

17.7 Tecnologia: promover o desenvolvimento, a transferência, a 
disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para 
os países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em 
condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente 
acordado. 

1 

17.8 Tecnologia: operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o 
mecanismo de desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia 
e inovação para os países de menor desenvolvimento relativo até 2017, 
e aumentar o uso de tecnologias capacitadoras, em particular 
tecnologias de informação e comunicação. 

0 

17.9 Desenvolvimento de Capacidades: reforçar o apoio internacional 
para a implementação eficaz e orientada do desenvolvimento de 
capacidades em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos 
nacionais para implementar todos os objetivos de desenvolvimento 
sustentável, inclusive por meio da cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e 
triangular. 

1 

17.10 Comércio: promover um sistema multilateral de comércio 
universal, baseado em regras, aberto, não discriminatório e equitativo 
no âmbito da Organização Mundial do Comércio, inclusive por meio da 
conclusão das negociações no âmbito de sua Agenda de 
Desenvolvimento de Doha. 

0 

17.11 Comércio: aumentar significativamente as exportações dos 
países em desenvolvimento, em particular com o objetivo de duplicar a 
participação dos países de menor desenvolvimento relativo nas 
exportações globais até 2020. 

0 

17.12 Comércio: concretizar a implementação oportuna de acesso a 
mercados livres de cotas e taxas, de forma duradoura, para todos os 
países de menor desenvolvimento relativo, de acordo com as decisões 
da Organização Mundial do Comércio, inclusive por meio de garantias 
de que as regras de origem preferenciais aplicáveis às importações 
provenientes de países de menor desenvolvimento relativo sejam 
transparentes e simples, e contribuam para facilitar o acesso ao 
mercado. 

0 

17.13 Questões Sistêmicas – Coerência de políticas e institucional: 
aumentar a estabilidade macroeconômica global, inclusive por meio da 
coordenação e da coerência de políticas. 

2 

17.14 Questões Sistêmicas – Coerência de políticas e institucional: 
aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável. 

6 

(continuação) 
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17.15 Questões Sistêmicas – Coerência de políticas e institucional: 
respeitar o espaço político e a liderança de cada país para estabelecer 
e implementar políticas para a erradicação da pobreza e o 
desenvolvimento sustentável. 

6 

17.16 Questões Sistêmicas – As parcerias multissetoriais: reforçar a 
parceria global para o desenvolvimento sustentável complementada por 
parcerias multissetoriais, que mobilizem e compartilhem conhecimento, 
experiência, tecnologia e recursos financeiros para apoiar a realização 
dos objetivos do desenvolvimento sustentável em todos os países, 
particularmente nos países em desenvolvimento. 

6 

17.17 Questões Sistêmicas – As parcerias multissetoriais: incentivar e 
promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a 
sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de 
mobilização de recursos dessas parcerias. 

4 

17.18 Questões Sistêmicas – Dados, monitoramento e prestação de 
contas: até 2020, reforçar o apoio ao desenvolvimento de capacidades 
para os países em desenvolvimento, inclusive para os países de menor 
desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de 
dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, 
gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização 
geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais. 

6 

17.19 Questões Sistêmicas – Dados, monitoramento e prestação de 
contas: até 2030, valer-se de iniciativas existentes, para desenvolver 
medidas do progresso do desenvolvimento sustentável que 
complementem o produto interno bruto e apoiar o desenvolvimento de 
capacidades em estatística nos países em desenvolvimento 

1 

Agenda 2030 diante do FIB: Totalização de Pontuação 

Para uma visão geral dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável mais 

pontuados, confeccionou-se a tabela 29 abaixo, apresentando os ODS também de 

forma decrescente, gerado a partir do somatório dos pesos das metas a ele 

relacionadas: 

Tabela 29 -  Aproximação temática da Agenda 2030 diante do FIB: Totalização de Pontuação 

(continua) 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Total de Pontos  

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 deter a perda de biodiversidade 

116 

ODS 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis 

104 

ODS 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 

100 

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 100 

(conclusão) 
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sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 

ODS 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento 
para todos 

98 

ODS 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 94 

ODS 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas 

73 

ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos 

61 

ODS 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para 
o desenvolvimento sustentável 

50 

ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 
todas as idades 

45 

ODS 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 45 

ODS 14: Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável 

40 

ODS 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição 
e promover a agricultura sustentável 

35 

ODS 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 
impactos 

32 

ODS 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 29 

ODS 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 
energia, para todos 

29 

ODS 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação 

28 

Total de pontos no somatório de todos os 17 ODS 1079 

 

Uma questão relevante em relação aos resultados dos ODS é que nem todos tem a 

mesma quantidade de metas, o que pode ter interferido no somatório geral do 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Quando os ODS somaram um mesmo 

resultado, foi colocado na tabela em ordem de apresentação na Agenda 2030.  

Os objetivos com mais pontuação foram o ODS 15, 11, 4 e 16 (os dois últimos com 

mesma pontuação). Esse resultado pode ter sido gerado, pelo fato do FIB partir de 

(conclusão) 
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uma perspectiva de melhoria nas qualidades humanas, no uso sustentável dos 

recursos naturais, no conhecimento de vida e espiritualidade. 

E os objetivos com menos pontuação nas metas foram os ODS 9, 7 e 1(com mesma 

pontuação) e 13. Embora o domínio padrão de vida trate de qualidade de habitação, 

não incluem serviços, como energia limpa, mencionados nas metas do ODS. Termos 

que se referem a industrialização e  a fome também não são mencionados de forma 

direta pelos domínios do FIB. Dessa forma, temos que a Agenda 2030 apresenta 

mais questões em relação ao FIB. 

Um fato interessante a destacar, que tanto o domínio educação como o ODS 4 que 

trata de  educação ficaram em 3º lugar no somatório de pontos.  O ODS 15: 

ecossistemas terrestres e o domínio diversidade ecológica e resiliência também 

estão entre os 3 mais pontuados em ambas as análises.  

Análise consolidada ajustada: Alcance percentual de aproximação temática de 

ODS da Agenda 2030 diante de FIB 

Constata-se que há um número variável de metas por objetivo de desenvolvimento 

sustentável.  Pelo método de análise proposto neste estudo, tal variação influi no 

máximo possível de pontuação consolidada por ODS ao adotar-se a escala ordinal 

de quatro pontos para medir o grau de aproximação temática em relação aos 33 

indicadores do Índice de Felicidade Interna Bruta. 

Para fins de ilustração dessa dificuldade de análise, está o caso do ODS com maior 

número de metas, que é o ODS 17 - Fortalecer os meios de implementação e 

revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, o qual tem 19 metas 

a serem alcançadas.  Se todas elas estivessem com total afinidade em aproximação 

temática a todos os 33 indicadores do Índice de Felicidade Interna Bruta, alcançaria 

esse ODS 17 um total de 1.881 pontos [19 metas x 3 pontos no máximo de grau de 

aproximação temática na escala ordinal x 33 indicadores do Índice de Felicidade 

Interna Bruta].  No estudo, o ODS 17 atingiu a pontuação de 50 pontos em grau de 

aproximação temática, consolidando-se toda a pontuação das 19 metas desse ODS 

diante dos 33 indicadores do Índice de Felicidade Interna Bruta.  Nesse sentido, 
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alcançou 50 pontos em um total máximo possível, para essas metas desse ODS, de 

1.881, ou seja, 2,7%. 

Como forma de analisar relativamente cada ODS em sua potencial pontuação 

máxima de aproximação temática aos 33 indicadores do Índice de Felicidade Interna 

Bruta, procedeu-se então a essa totalização para cada um dos ODS, como é exibida 

a Tabela 30 e no Gráfico 1. 

Tabela 30: Análise consolidada de aproximação temática da Agenda 2030 diante da Felicidade 
Interna Bruta 

ODS 
Agenda 
2030 

Análise Consolidada de Aproximação Temática entre Agenda 2030 e Felicidade Interna Bruta 

Pontuação total alcançada 
pelo ODS a partir da escala 

ordinal adotada (A) 

Máximo possível de 
aproximação temática na 
escala ordinal adotada (B) 

Alcance de 
aproximação 

temática (A/B em %) 

Frequência 
absoluta de 
metas do 
ODS com 

total zero em 
pontos no 
grau de 

aproximação 

ODS 1 29 693 4% 0 

ODS 2 35 792 4% 2 

ODS 3 45 1287 3% 2 

ODS 4 100 990 10% 0 

ODS 5 73 891 8% 0 

ODS 6 98 267 37% 0 

ODS 7 29 495 6% 0 

ODS 8 61 1188 5% 2 

ODS 9 28 792 4% 0 

ODS 10 45 990 5% 3 

ODS 11 104 990 11% 0 

ODS 12 94 1089 9% 0 

ODS 13 32 495 6% 0 

ODS 14 40 990 4% 2 

ODS 15 116 1188 10% 0 

ODS 16 100 1188 8% 0 

ODS 17 50 1881 3% 4 
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Gráfico 1 – Alcance percentual de aproximação temática a partir da Agenda 2030 em direção à  
Felicidade Interna Bruta6 

 

Diante da Tabela 30 e do Gráfico 1 acima, pode-se assim caminhar para uma 

análise consolidada de aproximação temática entre a Agenda 2030 e a Felicidade 

Interna Bruta, considerando-se tais totalizações ponderadas pelo número de metas e 

escala.  Observa-se que o  “ODS 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável 

da água e saneamento para todos” é o que atingiu maior alcance de aproximação 

temática, atingindo 37%.   Os mais distantes em alcance de aproximação temática, 

atingindo 3%, foram o “ODS 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar 

a parceria global para o desenvolvimento sustentável” e o ODS 3: “Assegurar uma 

vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”.   

                                            

6 Alcance de aproximação temática é o resultado percentual da razão entre a pontuação total 

alcançada pelo ODS a partir da escala ordinal adotada (A) sobre o máximo possível de aproximação 

temática na escala ordinal adotada (B), conforme exibido na tabela acima do gráfico. 
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Há diversos temas do FIB que a Agenda 2030 está distante, restando-se poucos 

ODS que avançam além dos resultados mínimos alcançados de 3% de aproximação 

temática. A Agenda 2030 caminha em temas diversos, em sua grande maioria, dos 

temas e perspectivas da Felicidade Interna Bruta. 

Haverá uma futura aproximação?  Ou uma complementaridade?  Segue-se uma 

conclusão do estudo, já com recentes reflexões propostas em 2016 sobre a 

prospecção de caminhos para que indicadores da Agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável possam ser complementados e até acompanhados 

com estudos sobre indicadores de felicidade. 

Além da metodologia do FIB utilizada por Butão, outros modelos de felicidade vem 

sendo estudados em todo o mundo, dentre eles o World Hapiness Report e o OCDE- 

Better Life Index. Dessa forma,  

vale ressaltar que a relação de felicidade apresentada por esses modelos e a 

Agenda 2030, precisariam ser analisadas caso a caso.  

World Hapiness Report 

O Relatório Mundial de Felicidade7 2016, é uma nova demanda para avaliar os 

progressos das nações e as políticas de governo, através de níveis de felicidade, 

classificando 156 países. Esse relatório vem sendo estudado por um grupo de 

pessoas independentes, que, segundo eles, não refletem os pontos de vista de 

qualquer organização, agência ou programa (WORLD HAPINESS REPORT, 2015). 

Esse índice utiliza uma metodologia chamada Gallup World Poll, onde os 

entrevistados respondem em escala 0-10 as perguntas referentes aos níveis do PIB, 

a expectativa de vida, a generosidade, o apoio social, liberdade e corrupção. Essas 

respostas contribuem para avaliações de vida em cada país (WORLD HAPINESS 

REPORT, 2016).  

 

                                            

7 Mais informações em:http://worldhappiness.report/.  

http://worldhappiness.report/
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OCDE- Better Life Index 

Partindo também do pressuposto que a qualidade de vida vai além do Produto 

Interno Bruto, o Índice para uma Vida Melhor8 foi criado em 2011 e é apresentado 

em uma plataforma na web, que permite que várias pessoas ao redor do mundo 

compartilhem sua visão em relação as preferências de bem-estar.  

Os internautas podem atribuir relevância a 11 quesitos selecionados pela OCDE- 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que contribuem 

para a sua qualidade de vida. São eles: moradia, renda, emprego, comunidade, 

educação, meio ambiente, engajamento cívico, saúde, satisfação pessoal, 

segurança, vida/trabalho. Dessa forma, as respostas vão para o mapa interativo e 

contribuem para a confecção do índice por país ou território. (OECD, 2016). 

                                            

8 Mais informações em: http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/. 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/
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CONCLUSÃO 

O estudo buscou conhecer o grau de aproximação temática existente entre a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o modelo de Felicidade Interna 

Bruta adotado pelo país de Butão. Buscou-se, assim responder à seguinte questão: 

Como se comparam, se aproximam ou se distanciam a estrutura do conceito e sua 

respectiva mensuração nas duas propostas contemporâneas de Índice de Felicidade 

Interna Bruta e de Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável? 

Para responder à questão do estudo buscou-se criar uma matriz de comparação 

para analisar a aproximação temática, em dupla direção de análise, entre os temas 

tratados nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e respectivas metas 

da Agenda 2030 e os domínios e indicadores do Índice de Felicidade Interna Bruta 

(FIB), adotando-se uma medina de pontuação em escala ordinal de quatro pontos 

variando de 0 a 3.   

Exclusivamente na direção de análise a partir da Agenda 2030 em direção à 

Felicidade Interna Bruta, também foi elaborada e aplicada uma medida consolidada 

de alcance percentual de aproximação temática de cada ODS quanto ao total 

alcançado de pontuação em relação ao conjunto de domínios do FIB.  O maior 

alcance percentual de aproximação temática de ODS da Agenda 2030 em relação à 

Felicidade Interna Bruta foi atingido pelo ODS 6 Assegurar a disponibilidade e 

gestão sustentável da água e saneamento para todos.  No extremo oposto, 

alcançaram menor alcance de aproximação temática em relação à Felicidade Interna 

Bruta os ODS 17(Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria 

global para o desenvolvimento sustentável) e o ODS 3 (Assegurar uma vida 

saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades).   

Diante dos resultados e do método escolhido, pode se afirmar que o estudo 

respondeu parcialmente à questão problema dentro da limitação proposta. A Agenda 

2030 corresponde a um acordo em escala global para alcance de objetivos e metas 

calculáveis com base em acordos, padrões e indicadores consolidáveis em escala 

global.  O Índice de FIB refere-se a uma análise temporal dentro de comunidades no 
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país (Butão) quanto a incidências e percepções de felicidade geradas na escala do  

individuo, aproximando-se de uma mensuração da subjetividade. 

O resultado do estudo confirma a conclusão de Sachs (2016) sobre o bem-estar 

humano ser algo complexo que não está apenas em uma dimensão econômica e, 

sim, integrada de forma holística a outras dimensões, necessárias para explicar a 

variação e felicidade nos países. Sachs (2016) salienta a necessidade de se 

incorporar indicadores de bem-estar subjetivo para a mensuração da felicidade, os 

quais podem ajudar a orientar e medir o progresso em direção aos ODS,uma vez 

que foram elaborados para a busca de um bem-estar nas gerações presentes e 

futuras.    

Os objetivos do estudo foram alcançados pelo método de análise.  Entretanto, por se 

tratar de uma pesquisa exploratória, experimentou-se uma forma de conhecer a 

aproximação temática entre duas agendas que buscam avançar o bem-estar 

humano pelas condições e processos que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável e a felicidade.  Demanda-se o aperfeiçoamento por próximos estudos 

que trabalhem Felicidade Interna Bruta e Agenda 2030, bem como outras 

perspectivas metodológicas de Felicidade e bem-estar.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Perguntas subjetivas relacionadas ao FIB (Ura et al., 2012, p.116 -117) 
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Anexo 2: Perguntas do tipo auto-resposta relacionadas ao FIB (Ura et al., 2012, 
p.118-119) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


