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RESUMO 

Aguiar, Marcela Nunes. Proposta de método de análise de coerência de políticas 
na interface nacional-global de agendas de desenvolvimento:  Estudo aplicado 
ao PPA 2016-2019 do Governo Federal do Brasil diante da Agenda 2030 da ONU 
para o Desenvolvimento Sustentável. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Bacharelado em Ciência Ambiental) – Orientação: Profa. Dra. Patricia Almeida 
Ashley. Curso de Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Geociências da 
Universidade Federal Fluminense, 2017. 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável aprovada por unanimidade pela 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em setembro de 2015, quando 

comparada com agendas anteriores para o desenvolvimento humano e meio ambiente 

inova por mostrar interconexão e indissociabilidade entre seus objetivos e metas.  

Entretanto, a Agenda 2030 mantém o caráter voluntário de agendas anteriores, o que 

libera os países-membros para escolherem se e como será adotada, não requer que 

seja ratificada pelos poderes legislativos dos países-membros da ONU e nem 

condiciona sua adoção como referência para alinhamento dos marcos legais dos 

países-membros e dos tratados internacionais de comércio e de investimento.  Sendo 

voluntária, fica, então, a sua realização e implementação na dependência da iniciativa 

e vontade dos governos que queiram adotá-la como referência para o planejamento 

de políticas públicas. Nesse contexto, visando elaborar uma forma de observar e 

avaliar a interface entre nível global e nacional quanto à coerência de políticas a partir 

de documentos que expressem a totalidade do planejamento governamental, adotou-

se referencial teórico que entrelaçasse a teoria da complexidade e a coerência de 

políticas, permitindo uma compreensão de que quanto mais integrado estiver um 

sistema, mais coerente ele será.  Aplicando-se o referencial teórico para análise da 

totalidade da Agenda 2030, revela-se que a complexidade e coerência de políticas 

são aspectos intrínsecos na interface global-nacional.  Destaca-se o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 10 - que trata da desigualdade - e o ODS 12 - 

sobre produção e consumo sustentável - da Agenda 2030 como os ODS que possuem 

maior interação com os demais quinze ODS presentes na Agenda. Eles transpassam 

praticamente todos os problemas que geraram a elaboração de cada ODS e são, 

portanto, mais densos e, possivelmente, nevrálgicos para a coerência das políticas 

públicas em todas as escalas (global, regional, nacional e subnacional). 

Adicionalmente, foi possível construir e testar um método quali-quantitativo de análise 



 

 

 

de coerência de políticas em instrumentos na forma de planos plurianuais no 

planejamento governamental quando comparados diante dos ODS da Agenda 2030.  

O resultado sinaliza, no PPA 2016-2019 do governo federal: quais são os programas 

de políticas públicas com maior aproximação qualitativa na redação dos seus objetivos 

diante dos ODS da Agenda 2030; revela quais os resultados distintos do PPA ao se 

analisar quais os programas que foram mais valorizados em orçamento alocado; e, 

por fim, a análise combinada quali-quantitativa que aponta quais os ODS da Agenda 

2030 são mais valorizados no PPA 2016-2019. O estudo traz contribuições para 

organismos multilaterais e órgãos da esfera pública, consultorias e sociedade que 

estejam envolvidos com a coerência de políticas no planejamento e implementação 

da Agenda 2030 em políticas públicas, visto que as análises têm sido raras ao se 

verificar coerência de políticas em aspectos quantitativos do orçamento proposto e 

alocado às políticas públicas.  Futuros estudos poderão replicar o método para outros 

instrumentos de planejamento governamental na amplitude semelhante de PPAs, seja 

na escala nacional, estadual e municipal. Também poderão avançar sobre a 

efetivação dos programas dos PPAs na etapa de execução orçamentária e sua 

atualização em revisões anuais dos PPAs.  

 

Palavras chave: Desenvolvimento sustentável. Agenda 2030. Coerência de políticas. 

Complexidade. Planejamento Governamental. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Aguiar, Marcela Nunes. Proposal of method of analysis of policy coherence in the 
national-global interface of development agendas: Study applied to the 
Pluriannual Plan 2016-2019 of the Federal Government of Brazil in the context of 
the UN Agenda 2030 for Sustainable Development. Course Conclusion Work 
(Bachelor of Environmental Science) - Orientation: Prof. Dr. Patricia Almeida Ashley. 
Graduation Course in Environmental Science of the Institute of Geosciences of the 
Fluminense Federal University, 2017. 

Abstract: The Agenda 2030 for Sustainable Development, adopted unanimously by 

the General Assembly of the United Nations in September 2015, when compared to 

previous agendas for human development and the environment, is innovative because 

it shows interconnection and inseparability between its objectives and goals. However, 

Agenda 2030 maintains the voluntary nature of previous agendas, which frees the 

member countries to choose whether and how it will be adopted, does not require 

ratification by the legislative powers of the UN member countries, nor does it condition 

its adoption as a reference for alignment of legal frameworks of member countries and 

international trade and investment treaties. Being voluntary, then, its realization and 

implementation is dependent on the initiative and will of the governments that want to 

adopt it as a reference for the planning of public policies. In this context, in order to 

elaborate a way of observing and evaluating the interface between global and national 

level regarding the coherence of policies from documents that express the totality of 

governmental planning, a theoretical framework was adopted that intertwined the 

theory of complexity and the coherence of allowing an understanding that the more 

integrated a system is, the more coherent it will be. Applying the theoretical framework 

to analyze the entire Agenda 2030, it is revealed that the complexity and coherence of 

policies are intrinsic aspects of the global-national interface. The Sustainable 

Development Objective (ODS) 10 - which deals with inequality - and ODS 12 - on 

sustainable production and consumption - of the Agenda 2030, such as ODSs that 

have greater interaction with the other fifteen ODS present in the Agenda, stand out. 

They address virtually all the problems that led to the elaboration of each ODS and are 

therefore more dense and possibly nerve-wracking for the coherence of public policies 

at all scales (global, regional, national and subnational). In addition, it was possible to 

construct and test a quali-quantitative method of policy coherence analysis in 

instruments in the form of multi-year plans in government planning when compared to 



 

 

 

the ODS of Agenda 2030. The result indicates in the PPA 2016-2019 of the federal 

government: what public policy programs present the greatest qualitative coherence in 

the writing of their objectives in relation to the ODS of Agenda 2030; the method also 

reveal distinct results of the PPA when analyzing which programs were mostly 

prioritised in their allocated budget for implementation, in relation to the other 

programs; and, finally, the combined quali-quantitative analysis on narratives weighted 

by budgets, which indicates the hierarchy of Agenda 2030 ODS most aligned in priority 

in the 2016-2019 PPA. The study brings contributions to multilateral bodies and public 

bodies, consultancies and society that are involved with policy coherence in the 

planning and implementation of the Agenda 2030 in public policies, since the analyzes 

have been rare when there is also concern on coherence of policies in aspects related 

to the proposed budget allocated to public policies. Future studies may replicate the 

method for other government planning instruments in the similar totality of public policy 

range for a period of time, alike PPAs, whether at the national, state and municipal 

levels. They may also be able to monitor and compare progress on the implementation 

of the PPAs programs in the stage of effective budget execution and follow-up on 

updating results on the annual revisions of the PPAs. 

Keywords: Sustainable development. 2030 Agenda. Policy coherence. Complexity. 

Government Planning. 
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INTRODUÇÃO 

Para analisar como a República Federativa do Brasil vem se posicionando e 

articulando seus níveis federativos e em participação inclusiva da sociedade para a 

implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, é preciso 

perceber possibilidades de interpretação e implementação da Agenda Global 2030 da 

ONU, fazendo uso de uma abordagem sob a luz de coerência política e da Teoria da 

Complexidade, percebidas como necessárias para a compreensão da Agenda em sua 

totalidade. O Brasil é um caso único no mundo das repúblicas federativas, por ter três 

níveis de governo com os municípios tendo autonomia administrativa com sua 

respectiva Constituição Municipal (a Lei Orgânica Municipal). Há uma complicação e, 

de fato, uma complexidade de diversos sujeitos e entidades políticas com 

responsabilidades constitucionais distintas e fontes de recursos próprios que limitam 

ou ampliam as possibilidades de políticas públicas federais, estaduais e municipais 

em se tornarem oportunas e coerentes em suas agendas, especialmente diante da 

complexidade de 17 objetivos e 169 metas da Agenda Global 2030 com distintas 

atribuições para os entes federais, estaduais e municipais.  

Contextualização 

Agenda política refere-se ao conjunto de estratégias e diretrizes empregadas 

por um grupo político-ideológico e para que as questões contemporâneas sejam 

incluídas nas políticas externas e internas relativas a cada país. Nesse sentido, surge 

a Agenda 2030 na Rio+20, inovando na ampla articulação global de países-membros 

em diálogo com organizações e sociedade de vários segmentos – presencial e virtual 

– e sua redação final foi concluída e aprovada, por unanimidade, na Assembleia Geral 

da Organização das Nações Unidas em 25 de setembro de 2015.  

Diferentemente da Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(Agenda ODM) aprovada em 2000 – dedicada à área de cooperação para o 

desenvolvimento de nações em desenvolvimento e emergentes –, a Agenda 2030 é 

universal para todos os países-membros e sua adoção é integral para todos os 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e não de forma seletiva pelos países-

membros. Ambas as Agendas ODM e 2030 não são compulsórias, mas voluntárias. A 

Agenda 2030 também inova em relação à Agenda ODM por já trazer acordos de sua 
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negociação quanto aos meios de sua implementação, tratados no ODS 17, o qual 

inclui a coerência de políticas como uma das metas necessárias para a sua 

transversalidade às diversas áreas ou temas de políticas públicas, assim como a 

coerência em escalas global, regional, nacional e subnacional.  

A ONU é afeta às escalas nacionais dos países-membros e, assim, a adoção 

da Agenda 2030 requer, por desdobramento, a realização de processos participativos, 

contemplando consulta e transparência, desde o diagnóstico da situação de cada país 

quanto aos objetivos e metas da Agenda 2030, passando pela incorporação nas 

políticas dos países-membros e articulação com as políticas sob responsabilidade das 

escalas subnacionais, assim como pelas organizações empresariais e da sociedade 

civil. Trouxe já em sua redação as diretrizes recomendadas para a sua 

implementação, acompanhamento e revisão, inclusive com o estabelecimento desde 

2013 do Fórum Político de Alto Nível (High Level Political Forum – HLPF) com 

reuniões ministeriais anuais e reuniões de Chefes de Estado a cada quatro anos. 

A Agenda 21, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e outros planos e 

políticas nacionais e locais para o desenvolvimento sustentável indicam alguns temas 

desafiadores que são analogamente esperados para implementação da Agenda 

Global 2030, como: integração e coerência de políticas; disponibilidade e qualidade 

de dados para o desenho, monitoramento e avaliação de políticas; grau de 

transparência pública e monitoramento participativo para prestação pública de 

resultados alcançados [accountability]; e políticas tributárias e de financiamento para 

o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, não há surpresa ao verificar-se que o 

processo de negociação intergovernamental para elaboração e implementação da 

Agenda 2030 reconhece os Estados-Nação e os Acordos Multilaterais e Blocos 

Regionais como fundamentais para a efetiva e coerente implementação dos objetivos 

e metas da Agenda 2030. 

Diante dos desafios da implementação da Agenda 2030, emergem as dúvidas 

sobre o que sobrará de vetores ultrapassados em marcos legais e políticas nacionais 

que não consideram bases sustentáveis. A Agenda 2030, como já vem sendo 

apontado nas discussões globais em sua formação, demandará amparo na 

atualização dos marcos legais para promover as condições institucionais favoráveis e 
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as condições de financiamento que possam valorar economicamente aqueles 

investimentos e inovações que tragam a proteção ambiental, a inclusão e justiça social 

e o crescimento econômico sustentável. Inclusive, os organismos que ainda adotavam 

o uso do termo ‘crescimento econômico sustentado’ e resistiam à troca pelo termo 

sustentável, reconheceram em 2015 que o emprego correto para a nova agenda 

global é o uso do termo sustentável para quando forem se referir ao crescimento 

econômico na Agenda 2030. Isso irá gerar toda uma mudança nas escolhas de quais 

indicadores são apropriados para a agenda global, visto que não se encontra mais 

apoio político dos países membros que estejam em condições de países em 

desenvolvimento ou países emergentes para a adoção de uma seleção padronizada 

de indicadores globais para a Agenda 2030. Isso ocorre em vista das distintas 

condições institucionais de cada país para viabilizar a coleta e atualização de dados 

para compor tais indicadores, além dos riscos de indicadores globais não capturarem 

as desigualdades dentro de cada país.  

As declarações em março de 2015, apresentadas na reunião de negociação 

intergovernamental na ONU, foram convergentes por tais países em propor que haja 

uma delegação de autonomia a blocos regionais e aos países para o método de 

construção e seleção de indicadores, inclusive com a participação da sociedade em 

sua elaboração. É uma significativa mudança em relação ao modelo tecnocrata de 

indicadores mensuráveis de forma objetiva e global para o monitoramento da Agenda 

de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Inclusive houve a troca do Chefe do 

Organismo de Estatísticas Oficiais das Nações Unidas, provavelmente pelas críticas 

às sugestões desse organismo para que fossem adotadas as clássicas métricas já 

disponíveis em agendas anteriores e negando ou desqualificando metas da Agenda 

2030 que hoje não possam ter métricas disponíveis na base de indicadores da ONU.  

Em síntese, temos uma Agenda 2030 que inclui as diretrizes para meios de sua 

implementação, em que processos democráticos e participativos são premissas na 

formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas para a 

implementação da agenda global. E mais, é legitimada cada vez mais a força do 

multilateralismo nas declarações das negociações intergovernamentais que estão 

convergindo para ter uma participação política maior dos blocos regionais e dos 
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Estados-Nação, inclusive dos Parlamentos, na construção de condições institucionais 

para a sua implementação. 

Questão Problema 

Como analisar a coerência de políticas em um instrumento de planejamento 

governamental, do tipo Plano Plurianual, diante dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030? 

Objetivo geral e específicos 

Objetivo Geral: Elaborar e aplicar um método para análise de coerência de 

políticas de um Plano Plurianual diante da Agenda 2030. 

Objetivos Específicos: 

1. Construir um referencial teórico que possibilite analisar a coerência de 

políticas em situações de complexidade, diante de múltiplos interesses 

e poderes em múltiplas escalas espaciais influenciando as condições 

para planejamento e implementação de políticas públicas coerentes com 

agendas de desenvolvimento sustentável; 

2. Na interface global de complexidade e coerência de políticas, entender 

como a Agenda 2030 pode ser implementada a partir de leituras e 

interações percebidas entre cada ODS da Agenda e possíveis sinergias. 

3. Na interface nacional de complexidade e coerência de políticas, elaborar 

e aplicar um modelo de análise do Plano Plurianual do governo federal 

do Brasil diante da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável; 

4. Analisar, diante dos resultados e do referencial teórico, limites e 

possibilidades de políticas nacionais para a implementação da Agenda 

2030 no Brasil. 

Justificativa 

Vivemos nos últimos 12 anos no Brasil uma articulação crescente de demandas 

da sociedade e organizações da sociedade civil, como a OAB, CNBB, movimentos 

sociais e ambientalistas, em busca de reformas políticas, eleitorais, tributárias e de 
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melhores condições institucionais para uma sociedade com pleno acesso aos direitos 

humanos e proteção dos recursos naturais e da biodiversidade e, diante dos riscos já 

visíveis das mudanças climáticas, com ressonâncias distintas no Poder Legislativo e 

Poder Executivo, além do avanço das ações de investigação de órgãos do Estado 

como Polícia Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da União, Ministério 

Público e órgãos do Poder Judiciário Federal, inclusive no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal. Processos democráticos com efetiva representatividade e influência 

da sociedade como um todo para a proteção dos bens difusos são fatos políticos e 

culturais recentes na República Federativa do Brasil, com uma história democrática 

ainda em sua infância ou adolescência, por isso é relevante estudarmos o caso do 

Brasil na negociação e implementação da Agenda 2030. 

É implícito na lógica da Agenda 2030 que cada um dos ODS depende do outro, 

mas não é dito como se dá essa relação de interdependência, nem as possibilidades 

de sinergia, fraquezas e forças. (Nilsson; Griggs; Visbeck; 2016) Isso aponta para uma 

necessidade de estudo dessas conexões e de observação e avaliação das políticas 

brasileiras, para a constatação de inclusão ou não das preocupações globais tidas na 

Agenda 2030. 

Método de Estudo 

A pesquisa se apoiou em estudos de documentos publicados pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e pelo Poder Executivo e Legislativo Federal, além de 

investigação em notícias e discursos proferidos. Também se apoiou em pesquisa 

bibliográfica de literatura nacional e internacional sobre políticas e planos nacionais e 

sobre monitoramento de agendas nacionais para o desenvolvimento sustentável.  

O Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 do Governo Federal foi o documento 

principal para detalhada análise para fins de verificar, à luz do referencial teórico em 

complexidade e coerência de políticas para o desenvolvimento sustentável, o que o 

Poder Legislativo e o Poder Executivo do governo federal definiram, de comum acordo 

e aprovado em lei, como políticas públicas na forma de programas a serem realizados 

no período do PPA.  Tal PPA sinalizou respostas a diversas questões do estudo e 

permitiu contribuir para futuras reflexões no campo de estudos sobre coerência de 
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políticas para desenvolvimento sustentável.  Esse e os demais estudos do programa 

de pesquisa em andamento contribuirão para as reflexões internacionais que o núcleo 

de estudos está participando junto a Policy Coherence for Sustainable Development 

Multistakeholder Platform (PCSD), coordenada pela OCDE. 

Para fazer a adequada análise do PPA 2016-2019 diante dos ODS da Agenda 

2030, foi elaborada uma matriz que permitisse cruzar cada um dos 54 Programas 

Temáticos do PPA com cada um dos 17 ODS da Agenda 2030. A matriz será melhor 

detalhada na subseção de “O método de análise de coerência de políticas na interface 

nacional do PPA 2016-2019 diante da Agenda 2030” da seção de “Interface Nacional: 

Estudo aplicado ao PPA 2016-2019 do Governo Federal do Brasil diante da Agenda 

2030” 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente capítulo é dividido em quatro partes. A primeira trata do Breve 

Histórico da Teoria da Complexidade, a fim de contextualizar o que será tratado. A 

segunda será focada na Teoria da Complexidade. A terceira tratará de Coerência 

Política, baseada nas partes anteriores e a quarta será focada na Organização para 

Cooperação do Desenvolvimento Sustentável em seu documento de referência sobre 

coerência de políticas para o desenvolvimento sustentável. 

Breve histórico da Teoria da Complexidade 

Conforme Urry (2005), no século 20 Einstein firma a Teoria da Relatividade, o 

que muda a ideia do tempo absoluto, afirmando que o tempo-espaço são 

dinamicamente juntos e que variam de acordo com o sistema em que se encontra um 

indivíduo. A Teoria da Relatividade cresce e a mecânica quântica se desenvolve 

paralelamente, tendo a ideia de que as partículas têm a ação instantânea, simultânea 

e imprevisível e que a relação entre elas é mais importante do que cada uma 

individualmente. A teoria do caos (efeito borboleta) também teve papel importante 

para nos levar ao caminho da complexidade: mostrou-nos, algoritmicamente, que 

pequenas mudanças causais (estas sempre fluindo especialmente além dos domínios 

sociais e físicos) poderiam afetar imensamente as consequências, até mesmo em 

espaço-tempo distantes. É importante perceber que essas três teorias estão 

entrelaçadas e remetem à ideia de instantaneidade, simultaneidade e 

imprevisibilidade. Essas três teorias – Teoria da Relatividade, Teoria do Caos e 

Mecânica Quântica – tratam da compreensão e interpretação do funcionamento de 

sistemas, conceito importante para o presente estudo. 

Atualmente, há diversas formas de interpretação de sistemas, mas cabe 

ressaltar duas delas. A primeira é a reducionista, com abordagem multidisciplinar, em 

que é necessário reduzir e dividir o sistema em partes e compreendê-las 

individualmente para entender o funcionamento do sistema em si. Dessa forma, há 

possibilidade de que diversas partes do sistema sejam percebidas e estudadas a 

fundo, pois cada profissional pode atuar em cada uma delas, de forma clara. No 

entanto, o sistema é visto como técnico, previsível e dominável e atualmente a 

comunicação entre as partes não é vista.  
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A segunda corrente é a holística, com abordagem transdisciplinar. Nela, 

entende-se que o sistema não pode ser dividido em elementos e nem entendido pela 

interpretação individual de cada um deles, pois explica Urry (2005, p. 4) que "as 

conexões entre as partes são mais importantes do que as partes em si", o que significa 

que a abrangência das interações dentro de um sistema não pode ser compreendida 

através do estudo da dinâmica de cada parte. Portanto, lida-se com a diversidade 

intrínseca aos sistemas a partir da compreensão da relação entre suas partes. 

É importante frisar que nenhuma das duas correntes é mais importante ou útil 

do que a outra. No entanto, a primeira corrente tem sido a mais utilizada nas decisões 

políticas e diversos problemas antigos (como a pobreza e desigualdade) não foram 

resolvidos até hoje. Uma forma interessante de lidar com questões sistêmicas é 

aproveitar a instrumentalização da primeira corrente e utilizá-la de formas mais amplas 

a partir da segunda corrente – como acolher a multidisciplinaridade e direcioná-la à 

interdisciplinaridade –, alterando o padrão de pensamento atual que acompanha a 

ciência e o modernismo para um pensamento holístico (URRY, 2005). 

Teoria da Complexidade 

Levando em conta as Teorias do Caos, Relatividade e Mecânica Quântica, 

junto com as ideias de instantaneidade, imprevisibilidade e simultaneidade, houve a 

criação da Teoria da Complexidade (URRY, 2005). Primeiramente, é importante saber 

que a palavra "complexidade" tem origem no latim "complexus", que significa tecido 

em conjunto. Na frase "o todo é maior do que a soma das partes", assume-se que os 

componentes de um sistema quando separados não podem remeter ao sistema, mas 

à singularidade de cada, que é bem diferente da relação entre eles, que abrange a 

totalidade, integridade e funcionalidade do sistema.  

Diante dessa percepção, é necessário questionar quão adequadas são as 

explicações baseadas em simplificações dos sistemas. Os problemas que acontecem 

entre os subsistemas do nosso mundo podem ser fruto da nossa falsa ou incompleta 

percepção do que constitui o sistema (os seus fatores e inter-relações), seja por falta 

de interpretação acerca dos elementos ou simplificações que distorcem a realidade. 

"A complexidade não é uma superfície do real, mas é o princípio. Incerteza, 

aleatoriedade e contradições ocorrem, não como resíduos a serem eliminados por 
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explicação, mas como ingredientes não elimináveis da nossa percepção da realidade" 

(LELEUR, 2008, p. 74). 

"A Complexidade não ignora partículas, mas se torna sensível a pequenas 

variações como a gravitação ou campos elétricos, que em equilíbrio, tornam as 

partículas irrelevantes" (SMITH; JENKS, 2005, p. 144-145). Macroscopicamente, 

observamos todo o sistema agindo harmonicamente segundo a sua logística. 

Aumentando a escala, observamos seus elementos trabalhando em conjunto sob uma 

relação de interdependência. Os elementos possuem funções no sistema, mas é 

importante perceber que a sua existência ultrapassa suas funções sistêmicas, ou seja, 

é possível que estejam incluídos até mesmo em outros sistemas – daí vem a 

importância de estudar também as partes do sistema individualmente, mas não se 

ater apenas a isso.  

A Teoria da Complexidade é útil na aproximação entre os sistemas criados por 

nós e a realidade, contudo, há resistências para a aceitação da Teoria da 

Complexidade por falta de cientificidade da teoria, uma vez que ela não é vista como 

mensurável, reproduzível ou produzível, indicadores de cientificidade (SUTEANU, 

2005). No entanto, a complexidade possui uma abordagem transescalar, o que 

significa que mais importante do que medir é relacionar as diferentes escalas 

sistêmicas. A reprodutibilidade também é questionada pois a teoria em questão 

alterou a conexão entre o clássico significado da reprodutibilidade e da relevância de 

um evento. Junto com a teoria do caos, a complexidade indica que os sistemas não 

são previsíveis, mas que podemos identificar padrões e estudá-los, portanto, rompe 

com a ideia de reprodução na amplitude de antes. A previsibilidade é questionada a 

partir da ideia de que há muitos caminhos para se chegar em um ponto e, 

simultaneamente, são diversos os fatores que traçam esse caminho, portanto, não é 

porque outra situação possui alguns fatores em comum com a outra (cujo resultado já 

é conhecido), que levará ao mesmo resultado – retornando com a ideia de 

simplificação que, por vezes, pode trazer uma errônea interpretação para o 

observador.  

A complexidade não pode ser considerada essa ciência para fins instrumentais, 

justamente porque muda a ideia de ciência em alguns fatores. Analogicamente, não 
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dá para explicar a mecânica quântica segundo as leis de Newton porque a primeira 

vai muito além da segunda, portanto expressa-se a necessidade de pensar a 

mecânica quântica nela mesma (assim como a Teoria da Complexidade). A Teoria 

não veio para se tornar adaptável aos nossos paradigmas, mas veio justamente para 

mudá-los a partir de uma percepção global, cujos sistemas não são criados por nós, 

mas obedecem às leis universais e as aplicam ao cotidiano. "A complexidade não nos 

dá as ferramentas exatas para resolvermos nossos complexos problemas, mas nos 

mostra exatamente porque esses problemas são tão difíceis”. (CILLIERS, 2005, p. 

257). 

Tratando, ainda, dessa resistência em aceitar a Teoria da Complexidade no 

campo científico, Cilliers (2005, p. 260) afirma que "comportamentos modestos não 

são relativistas ou fracos. Eles se tornam um convite para continuar o processo da 

geração de conhecimento". Essa atitude modesta também permite que haja maior 

evolução por parte dos estudiosos de cada ramo e, sem ela, é provável que os 

indivíduos se tornem intolerantes a questionamentos, o que é grave. A dificuldade de 

alguns atores em aceitar a Teoria da Complexidade pode ser explicada pela ausência 

de atitudes modestas ou por "estarem aderidos a uma outra escola de pensamento 

estabelecida, por serem leais à estrutura com a qual estão familiarizados ou pela 

relutância a começar uma nova jornada em um mundo diferente" (SUTEANU, 2005, 

p. 114). 

Gallo (2013) aponta que a Teoria da Complexidade se mostra relevante na 

percepção da resolução de conflitos, já que os mesmos são sistemas compostos por 

partes diferentes que não se relacionam harmonicamente. Dos motivos mais fortes, 

Gallo (2013) destaca que a utilização de dados puramente estatísticos para interpretar 

conflitos nem sempre é o mais adequado, pois sistemas qualitativos expressam 

melhor a relação entre os elementos do sistema. Aponta também que o envolvimento 

pessoal e a escolha das variáveis são questões delicadas: a primeira por trazer 

parcialidade na resolução dos conflitos e a segunda por poder excluir variáveis 

importantes. Sendo assim, é vista a importância de conjunção entre as partes 

envolvidas no conflito e as partes externas. 



28 

É interessante fazer analogia de um sistema com um bolo, em que se o bolo 

for partido em diversos pedaços, alguns farelos são desperdiçados. Para a 

composição em uma pequena escala de cada pedaço, esses farelos são 

dispensáveis, mas se tentarmos juntar novamente cada pedaço a fim de voltar ao bolo 

original, haverá dificuldade, pois, a ausência de farelos afetará a integridade do bolo. 

Interpretando cada farelo como uma parte do sistema, é possível perceber que é 

perigoso utilizar a forma reducionista de interpretar sistemas, pois na retirada de 

conexões entre cada elemento, não é possível saber quais conexões são mais 

importantes para a compreensão da dinâmica do sistema. 

A fim de solucionar a interpretação dos conflitos, é possível indicar o estudo 

instrumental junto com a interpretação não instrumental, pois o conhecimento 

instrumental tem suas limitações em um mundo complexo, portanto é preciso entender 

a fragmentação, descentralização e dispersão do conhecimento. Por isso, há 

propostas para a construção de um conhecimento mais participativo dentro de 

reflexões, em um campo mais ideológico e menos instrumental, técnico e previsível.  

Coerência Política  

O significado mais adequado para coerência na perspectiva da presente 

pesquisa é a conformidade entre fatos ou ideias. May (2006, p. 382) indica que "a 

coerência política é o equilíbrio entre os problemas contemporâneos e os interesses 

políticos, não somente em número, mas em grau de concentração". Ainda, May (2006, 

p. 399) completa que "é esperado que a coerência política fomente ou consista em 

estabilidade e que as instituições políticas sejam intermediárias importantes na 

coerência, já que trabalham na construção da interação entre os problemas e 

interesses". 

É importante frisar que coerência política não é sinônimo de boa governança. 

Quando as visões de poucas agências dominam as discussões políticas, por exemplo, 

as definições dos problemas tendem a ser mais focadas e contribuem para aumentar 

a coerência política. As ditaduras igualmente possuem alto grau de coerência, já que, 

nas mesmas, há apenas uma teoria política abrangente que deve ser seguida e a 

implementação política é voltada totalmente para essa premissa (presente estudo não 

entra em discussões acerca de democracias ou ditaduras, mas afirma que as 



 

29 

primeiras permitem maior participação social, fator importante para a boa 

governança). Tratando do livro “A ideia de justiça” de Amartya Sen, Zanella e Oliveira 

expressam a necessidade do debate coletivo com o fim de atingir diversas percepções 

e contemplar todas as partes do sistema: 

A avaliação da justiça exige um compromisso com os olhos da humanidade 
(...) porque o resultado de um debate entre sujeitos de diferentes lugares - 
logo, sujeitos com histórias, crenças, valores e culturas diferentes - tem 
maiores chances de chegar a uma análise arrazoada, justamente porque 
seus argumentos nascem de perspectivas diferentes e o enfrentamento 
racional entre eles conduz a decisões melhores (ZANELLA; OLIVEIRA, 2012, 
p. 105) 

Alemanha, Suécia, Noruega e Finlândia são mostrados como países que 

internacionalizaram a racionalidade e os ODS da Agenda 2030 no processo político 

nacional. São exemplos de que “o holismo e visão a longo prazo são estratégias que 

não só devem ser traçadas para alcançar os ODS, mas que com o planejamento 

político e abordagem de participação social, podem ser realizadas” (O’CONNOR et al; 

2016, p. 3)  

A França também serve como exemplo de um país a tentar construir a 

coerência política ao mesmo tempo que inclui a participação social. Brodhag e Talière 

(2006) mostram que, em 2002, houve uma estratégia nacional para que os cidadãos 

do país tivessem uma visão comum dos problemas e pudessem entender as políticas 

nos curto e médio prazos. Para isso, foram criados dez programas de ação: 

dimensões da saúde e social; papel dos cidadãos (na informação, educação e 

participação); territórios (gestão do ambiente urbano e rural); atividades econômicas; 

mudanças climáticas; energia (energia renovável e novas tecnologias); agricultura e 

pesca e prevenção de riscos (problemas ambientais na saúde); construção de um 

Estado exemplar (integração dos princípios do desenvolvimento sustentável à política 

pública); ação internacional (participação em campanhas internacionais, extensão da 

pesquisa, turismo sustentável etc). Através desses programas, a população chegaba 

mais perto de entender os sistemas que compunham o seu país e, portanto, a 

realidade de uma forma mais próxima. Essa estratégia foi bem-sucedida e pôde 

alcançar o objetivo de integração social para o processo de coerência política.   

Brodhag e Talière (2006) também mostram que desde 1998 tem sido clara a 

contribuição dos negócios para a sustentabilidade e produção de bens públicos e 
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locais. Barnard e Deakin (2000) complementam essa ideia, afirmando que o direito 

social não deveria ser visto como um custo, mas como um novo elemento da fórmula 

da competitividade. Não colocar isso em prática, significa assumir que a economia 

pode evoluir em detrimento dos campos sociais e ambientais. Sendo assim, a 

competição e competência empresarial, junto com os negócios, podem ser um 

importante fator de inovação. 

Apesar de ser evidente as contribuições relevantes que a abordagem da Teoria 

da Complexidade pode trazer, pode ficar abstrato as formas de colocá-la em prática. 

Parsons (2004, p. 46) afirma que há soluções para esse problema da complexidade 

não bem gerida pelo governo, entre elas: "boa vontade para tecer o futuro, comitê de 

longo prazo, habilidade para lidar com a turbulência dos ambientes, intensificação no 

conhecimento político e a capacidade de aprender e pensar holisticamente".  

Segundo O’Connor et al. (2016, p. 2): 

A coerência política não considera apenas o aqui e agora da política – como 
e se trabalham bem juntos para incorporar as múltiplas dimensões do bem-
estar da presente geração –, mas também as ramificações globais, ou seja, 
os impactos das políticas e práticas domésticas em outros países e quanto 
as políticas estão agregando os interesses das futuras gerações. 

A abordagem da coerência política para o desenvolvimento sustentável (CPDS) 

admite que políticas multisetoriais e multidimensionais do desenvolvimento 

sustentável serão necessárias para alcançar os ODS. Isso ocorre, pois, dada a 

diversidade dos temas incorporados pela Agenda 2030, será necessário que haja 

participação dos mais diversos campos profissionais na fase de formulação, 

implementação e avaliação das políticas, para que nenhuma esfera seja deixada para 

trás. Dada a integração da natureza dos objetivos e metas, é visto que será importante 

examinar interações entre diferentes políticas. Isso é, ao mesmo tempo, manejar e 

minimizar os efeitos negativos e explorar sinergias sempre que possível, por isso é 

importante considerar e analisar como as políticas de um país afetam políticas em 

outros países. (O’Connor et al., 2016). Uma boa forma de fazer uma análise dessa 

relação é identificar e compreender os diferentes tipos de interações entre objetivos e 

metas governamentais. Assim, haverá possibilidade de os formuladores de políticas 

maximizarem sinergias, explorarem ganhos múltiplos, evitarem potenciais conflitos 
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políticos, gerirem os conflitos e até mesmo elaborar políticas que gerem múltiplos 

benefícios para o desenvolvimento sustentável. 

Diante do exposto, é vista a importância da coerência política baseada na 

Teoria da Complexidade, devido ao holismo presente e interpretação e compreensão 

dos links entre cada um dos objetivos e metas governamentais (AGUIAR, 2017). 

Cinco níveis de coerência de políticas para o desenvolvimento sustentável  

(OECD, 2015) 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD) surgiu em 1948 e é uma 

organização internacional que une 34 países sob os princípios da democracia 

representativa e da economia de livre mercado, comparando as políticas econômicas 

e criando soluções para problemas comuns.  

Em OECD (2015) é orientado aos países a aplicação da coerência política ao 

desenvolvimento sustentável. As duas principais ideias do documento são: o 

crescimento sustentável é capaz de relacionar o crescimento econômico e o 

desenvolvimento (1) e é preciso mudar o atual padrão de desenvolvimento para uma 

forma holística, integrada e completa (2).  

A promoção da transparência das instituições é vista como um fator necessário 

para efetivar o desenvolvimento sustentável, erradicando os fluxos financeiros ilícitos 

que atrapalham no processo de construção da coerência política. Tendo isso em vista, 

em OCDE (2015) foram traçados cinco níveis de coerência para expor o déficit nas 

relações políticas: 

1. Coerência entre objetivos nacionais e o contexto nacional; 

2. Coerência entre agendas internacionais e processos; 

3. Coerência entre políticas econômicas, sociais e ambientais; 

4. Coerência entre recursos financeiros e entre diversas ações; e  

5. Coerência entre múltiplos atores e partes interessadas. 

É importante destacar que o presente estudo abordará os dois primeiros tipos 

de coerência: entre objetivos nacionais e contexto nacional - através da comparação 
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entre a redação do Plano Plurianual 2016-2019, no que diz respeito às suas 

prioridades, e a alocação orçamentária para cada um dos seus Programas Temáticos 

- e entre agendas internacionais e processos - a partir da interpretação e análise da 

Agenda 2030 da ONU e do alinhamento (ou não) com o Plano Plurianual 2016-2019 

do Brasil.   
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Interface Global: Estudo aplicado à Agenda 2030 

O presente capítulo apresenta a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 

setembro de 2015, e seus meios de implementação, buscando focalizar em como a 

complexidade e a coerência de políticas estão presentes e contribuem para a sua 

compreensão e implementação. A Agenda 2030 é para todos os países-membros da 

ONU, mas é importante ressaltar que foi incorporado o princípio das 

responsabilidades comuns, mas diferenciadas entre as nações, fomentando as 

diversidades sociais, econômicas, ambientais e institucionais presentes em cada país.   

A Agenda 2030 propõe cinco princípios a serem considerados na agenda para 

o desenvolvimento sustentável:  

1. Pessoas, visando acabar com a pobreza e a fome e praticando o 

exercício da dignidade e igualdade;  

2. Planeta, protegendo-o da degradação através do consumo e produção 

sustentáveis, gestão dos recursos naturais e medidas sobre a mudança 

climática;  

3. Prosperidade, garantindo que o progresso econômico, social e 

tecnológico ocorra em harmonia com a natureza;  

4. Paz visando sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres do medo e 

da violência; e  

5. Parceria, fortalecendo a solidariedade global reforçada e concentrada 

nas necessidades dos mais pobres.  

Para delimitar o escopo de temas a serem tratados em objetivos e metas da 

agenda de desenvolvimento sustentável e a serem objeto de políticas públicas pelos 

países-membros da ONU e para além do Estado, também serem objeto de políticas 

de organizações privadas e sem fins lucrativos, inclusive instituições de educação, a 

Agenda 2030 elenca 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como 

listadas no Quadro 1, desdobradas em 169 metas a serem alcançadas até 2030 (ONU 

Brasil, 2015). 
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Quadro 1. Os 17 ODS da Agenda 2030 

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição 

e promover a agricultura sustentável; 

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 

todas as idades;  

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento 

para todos; 

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 

energia para todos; 

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos; 

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva 

e sustentável e fomentar a inovação; 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis; 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 

impactos; 

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável; 

Objetivo 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; 

Objetivo 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; 

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para 

o desenvolvimento sustentável. 
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O conceito sobre o desenvolvimento sustentável definido no documento da 

Agenda 2030 restringe-se, explicitamente, a três dimensões do desenvolvimento 

sustentável: dimensão econômica, ambiental e social (ONU Brasil, 2015, p. 1): 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que estamos 
anunciando hoje demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda 
universal. Eles se constroem sobre o legado dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio e concluirão o que estes não conseguiram 
alcançar. Eles buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a 
igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são 
integrados   e   indivisíveis, e   equilibram   as   três   dimensões   do   
desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. 

É de se destacar que a Agenda 2030 não anuncia explicitamente a dimensão 

institucional como parte do conceito de desenvolvimento sustentável.  E, dessa forma, 

está dissonante ao se comparar o documento da Agenda 2030 diante dos documentos 

anteriores da ONU sobre desenvolvimento sustentável que foram elaborados a partir 

do marco ordenador proposto em 2001 e revisto em 2007 pela ONU e que organiza o 

conceito de desenvolvimento sustentável nas dimensões ambiental, social, 

econômica e institucional, essas desdobradas em temas para os indicadores de 

desenvolvimento sustentável.   

Mesmo não estando explícita a dimensão institucional na definição de 

desenvolvimento sustentável no documento da Agenda 2030, sendo citado o termo 

‘institucional’ somente duas vezes ao longo de todo o documento, a dimensão 

institucional pode ser interpretada como estando sim contemplada em metas do ODS 

16 e muitas das metas do ODS 17.   Especialmente está anunciada de forma explícita 

no termo ‘coerência de políticas e institucional’ no ODS 17 em suas metas 17.13, 

17.14 e 17.15 (ONU Brasil, 2015, p. 38): 

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 

Reforçando que o conceito de dimensões do desenvolvimento sustentável 

engloba as dimensões econômica, ambiental, social e institucional, confirmou-se a 
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dimensão institucional como uma das dimensões do desenvolvimento sustentável 

para as estatísticas dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do Brasil 2017 

(IDS Brasil 2017) pelo IBGE, órgão oficial de estatísticas do Brasil (IBGE, 2017, s.p.): 

Os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) disponibilizados no 
SIDRA objetivam acompanhar a sustentabilidade do padrão de 
desenvolvimento do país. A apresentação dos indicadores segue o marco 
ordenador proposto em 2001 e revisto em 2007 pela ONU – Organização das 
Nações Unidas, que os organiza em dimensões (Ambiental, Social, 
Econômica e Institucional) e temas. 

[...]  A dimensão institucional diz respeito à orientação política, capacidade 
e esforço despendido por governos e pela sociedade na implementação das 
mudanças requeridas para uma efetiva implementação do desenvolvimento 
sustentável. Esta dimensão é desdobrada nos temas Quadro Institucional e 
Capacidade Institucional. 

[...] Os dados disponibilizados no SIDRA encontram-se organizados em 
dimensões, temas, indicadores e tabelas, e estão quase sempre disponíveis 
para os níveis Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação. 

Os ODS da Agenda 2030 precisam ser vistos em conjunto 

O primeiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é "acabar com a 

pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares". O segundo ODS é "acabar 

com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 

agricultura sustentável". 

Analisando de forma combinada o ODS 1 e o ODS 2, não é difícil perceber que 

a desigualdade, que é tema tratado pelo ODS 10, causa ambos os problemas da 

pobreza e da fome. A pobreza é multifatorial e é reforçada em contextos de 

reprodução ampliada da desigualdade de renda e patrimônio de forma transversal 

pelas escalas de regiões, países, estados, municípios, organizações até as famílias e 

pessoas. Para que a pobreza diminua é necessário reduzir a desigualdade não 

apenas por medidas de transferência de renda, mas também lidando com a justiça no 

acesso permanente a oportunidades e aos direitos humanos individuais e coletivos. 

Tratando do quesito fome, o grande problema da fome não é a baixa produção de 

comida, mas a sua distribuição, isto é, o mesmo fator distributivo que aflige a pobreza 

em relação à renda e ao patrimônio.  

O terceiro ODS é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 

todos, em todas as idades, focando nas doenças transmissíveis, principalmente as 
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por transmissão sexual e pela água. Também a saúde no ODS 3 é afetada pela 

desigualdade tratada pelo ODS 10.  

Cabe aqui fazer uma breve recordação do conceito mais atual de direitos sobre 

saúde e de dever do Estado, segundo o art. 196, § 1º, Constituição Federal de 1988, 

em que a saúde foi estabelecida como dever do Estado e não como uma 

consequência da condição financeira de cada um: 

Art. 196 Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

No entanto, o que permanece hoje em dia é que a população pobre apresenta 

mais doenças transmissíveis do que a população rica. O que o Estado no Brasil 

atualmente oferece são formas de remediar as doenças, mas se considerarmos o 

conceito de saúde definido pela Organização Mundial da Saúde, como um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou 

enfermidade, estamos longe de sua promoção de forma ampla pelo Estado a toda a 

população brasileira. 

O quarto ODS é assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, enquanto que 

o quinto ODS é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 

meninas. Analisando juntamente esses dois ODS, é possível perceber que a 

desigualdade aqui vista está em um campo social, em que a questão crítica da 

educação e da inferioridade da mulher não ocorrem devido a recursos financeiros, 

mas a condições de poder desigual da mulher na sociedade. Há um ciclo vicioso em 

que quem tem mais conhecimento, possui mais poder e vice-versa. Isso coloca a 

educação como uma das prioridades mundiais.   

O ODS 6 trata de assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos e o ODS 10 trata de reduzir a desigualdade dentro dos países 

e entre eles. A desigualdade é expressa também no acesso à água e ao saneamento 

e esse sendo objeto de políticas de desenvolvimento sustentável reverterá as 

condições de desigualdade, como um círculo que se amplia mutuamente.  
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O ODS 7 trata de assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia para todos.  O ODS 8 trata de promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 

para todos).  O ODS 9 trata de construir infraestruturas resilientes, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.  O ODS 11 trata de 

tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis.  E o ODS 12 trata de assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis. Analisando-os de forma combinada, é importante perceber que na atual 

conjuntura econômica mundial, é bastante improvável que o crescimento econômico 

seja sustentado ou que atinja a todos.  Primeiro, se o gasto energético, emissão de 

carbono e estilo de vida dos mais ricos for alcançado por todos, a sustentabilidade 

ambiental estaria cada vez mais distante - os mais ricos podem usufruir desses 

recursos como um todo porque outros não gastam nada ou gastam muito pouco. 

Segundo, como aponta Zhouri e Oliveira (2004), é  pelo fato de que a economia se 

desenvolve contabilizando os custos sociais e ambientais como externalidades, as 

quais passam a serem tratadas como questões do Estado e sociedade e tratando tais 

custos como falhas meramente técnicas e administrativas, passíveis, portanto, de 

medidas compensatórias e mitigadoras. 

O ODS 13 trata de tomar medidas urgentes para combater a mudança climática 

e seus impactos, ODS 14 trata de conservação e uso sustentável dos oceanos, dos 

mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável e ODS 15 trata 

de 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.  Vistos em conjunto, os ODS 

13, 14 e 15 tratam da entropia presente no modo de produção capitalista, que produz 

muita externalidade e, quando ela se materializa, danos ambientais a serem objeto a 

ser tratado pelo Estado e sociedade. Esses danos começam no meio abiótico e afetam 

negativamente os seres humanos. No entanto, conforme Alier (2007) é preciso revisar 

o conceito de desenvolvimento sustentável como sinônimo de modernização 

tecnológica [e substituir por uma visão de erradicação da desigualdade].  

O ODS 16 trata de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
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instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.  E, por fim,  o ODS 

17 trata de fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para 

o desenvolvimento sustentável. Os ODS 16 e 17 tratam de questões da dimensão 

institucional, que inclui a coerência de políticas.  A meta 17.14 do 17º ODS da Agenda 

diz que é preciso aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento 

sustentável.  

Interações entre metas dos ODS da Agenda 2030 

As interações entre as metas dos ODS apontam a necessidade de ser vista a 

Agenda 2030 como um todo integrado, revelando que as metas afetam umas às 

outras, algumas mais do que outras.  Revela-se nessas interações a complexidade da 

Agenda 2030 e aponta-se a coerência de políticas para o desenvolvimento sustentável 

que estejam voltadas para a implementação da Agenda 2030.   

Segundo O’Connor et al. (2016, p. 5): 

Se os países ignorarem as conexões e simplesmente começarem a marcar 
as metas, uma por uma, eles correm o risco de resultados perigosos. Por 
exemplo, o uso do carvão para aumentar o acesso de energia (ODS 7) nas 
nações da Ásia, acelera a mudança climática e acidificação dos oceanos (em 
detrimento dos ODS 13 e 14), assim como aumenta outros problemas como 
dano à saúde devido à poluição do ar (em detrimento do ODS 3).  

Essa situação demonstra que um ODS pode ser implementado por partes e 

isso pode ser bom, mas não suficiente.  E que, para a implementação em sua 

totalidade, é necessário que os outros ODS sejam implementados juntos em um corpo 

coerente de políticas, sejam políticas públicas, sejam públicas por organizações 

privadas e sem fins lucrativos, caso estejam buscando alinhamento com a Agenda 

2030.  

Um outro exemplo apresentado por (O’CONNOR et al., 2016, p. 5): 

[...] um caso moral convincente para o foco principal no fim da pobreza 
extrema (meta 1 do ODS 1), a qual é esmagadoramente encontrada nos 
países em desenvolvimento, o trabalho dos ODS não está completo quando 
alcançada essa meta, já que a pobreza relativa em todos os países também 
deve ser reduzida (meta 2 do ODS 1) assim como as proteções sociais 
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estendidas para evitar que as pessoas caiam de volta à pobreza (ODS 1 meta 
3).1 

É consenso entre Blanc (2016) e Coopman et al. (2016) que o ODS 12 é um 

dos que mais possui conexão com os outros ODS. Essa identificação é relevante, pois 

torna mais acessível a visão de que a criação de programas, planos, ações ou 

iniciativas é para levar em conta todo um cenário de objetivos e outros problemas 

tratados na Agenda 2030. Essa relação será mais explorada a seguir.  

Coopman et al. (2016) admite que o ODS 12, que trata de consumo e produção 

sustentáveis (CPS), é o mais transformador, pois exigirá mudanças significativas no 

comportamento e estilo de vida das pessoas e organizações, diante do atual 

paradigma econômico baseado no crescimento contínuo e consumo dos recursos 

como o objetivo dominante. 

É importante identificar em que situações e políticas as metas podem reforçar 

umas às outras e o risco de conflito entre as metas do ODS 12 e outras, indicando a 

necessidade de ter um cuidado especial para analisar e resolver potenciais conflitos 

e criar uma abordagem integrada (COOPMAN et al., 2016). São propostas por 

Coopman et al. (2016) três categorias para agrupar os tipos de interações entre metas 

dos ODS identificadas como:  

1. Categoria apoiadoras/supporting, para as interações entre metas que se 

apoiam entre si por completarem os objetivos expressos em outra meta;  

2. Categoria possibilitadoras/enabling, para interações entre metas que 

possibilitem ou inviabilizem outra, tendo um impacto no alcance de outra 

meta; e  

3. Categoria dependente/relying, para interações entre metas que 

possuam uma relação de interdependência, de forma que há uma 

relação de necessidade lógica entre as duas (ou mais) metas. 

                                            

1 Tradução livre do original em inglês: “[…] a compelling moral case for a primary focus on ending 
extreme poverty (target 1 of SDG1), which is overwhelmingly found in developing countries, the work of 
the SDGs is not complete once that is achieved but relative poverty in all countries must also be reduced 
(target 2 of SDG1) and social protections extended to keep people from falling back into poverty (SDG 
target 1.3).” 
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Coopman et al. (2016), além de perceber como cada ODS e meta se relaciona, 

indica que é possível e necessário avaliar o grau de intensidade da relação sobre o 

quanto cooperam, permitindo que o outro ODS e suas metas aconteçam. Isso é 

importante no sentido de poder indicar, aos que participam da elaboração de políticas 

públicas, quais metas possuem interações mais fortes, sejam como apoiadoras, 

possibilitadoras ou dependentes, ao se elaborar e implementar políticas e iniciativas 

que têm o potencial para grandes impactos a partir da forma e intensidade das 

interações entre metas dos ODS.  

As três categorias apoiadoras, permissoras e dependentes para as interações 

entre metas são desdobradas em oito tipos de interações: 

1. Interações apoiadoras: 

1.1. Apoio comum: quando duas ou mais metas contribuem para o mesmo objetivo; 

1.2. Apoio mútuo: quando o objetivo de uma meta é alcançado pelos meios de 

implementação da outra meta; 

2. Interações possibilitadoras: 

2.1. Impossibilitadora: quando a implementação de uma meta impossibilita o 

alcance de outra meta, por competirem por recursos ou quando os meios de 

implementação de uma meta de fato pioram os problemas que são tratados 

pela outra meta lida; 

2.2. Possibilitante indireta: quando a implementação de uma meta possibilita 

indiretamente o alcance de outra meta; 

2.3. Possibilitante direta: quando a implementação de uma meta possibilita 

diretamente o alcance de outra meta; 

2.4. Possibilitante direta em ambas as direções: quando a implementação de uma 

meta possibilita diretamente o alcance de outra meta em ambas as direções; 

3. Interações dependentes: 

3.1. Dependência parcial: quando uma meta é uma subcategoria de outra meta e 

adiciona detalhes sobre como a outra pode ser alcançada; 

3.2. Dependência total: quando a implementação de uma meta depende do 

alcance de outra meta, mas não é intrínseca como subcategoria da outra meta.  
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Tabela 1. Classificação do tipo e natureza das conexões entre os ODS e suas respectivas metas 

 

Fonte: COOPMAN (2006, p. 7) 

Por essas diversas possibilidades de interação, é necessário estudar e 

compreender as possibilidades de sinergia entre cada uma das metas e não permitir 

(ou reduzir) ações que acabem tendo uma relação desigual como o expresso pelo tipo 

conflitante.  

Um projeto bem pensado pode alcançar uma rede de metas com maior 

abrangência, sendo projetos mais desafiadores devido a sua complexidade.   

Coopman et al. (2016) propõe que alto investimento em tempo, recursos e liderança 

no desenvolvimento de interações mais fortes e avançadas nas políticas e respectivas 

iniciativas resulta em uma política mais integrada e coerente, a qual possibilita, 

também, a realização de benefícios a partir de tais interações entre metas dos ODS.  

Discussão a partir dos achados de Blanc (2016) 

Blanc (2016) percebeu, a partir dos métodos de análise de redes, que cada 

uma das 169 metas além de estar vinculada ao seu respectivo ODS, pode interagir 

positiva ou negativamente com os outros ODS da Agenda 2030, concluindo que os 

ODS são, de fato, uma rede de metas interligadas. Resumindo seus achados, 

percebeu que o ODS 12 tinha interação com todos os ODS, menos com o ODS 10 e 
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ODS 17. Analisando o ODS 10, não notou interação deste com os ODS 11, 12, 13 e 

14, mas com todo o resto. 

Ao analisar a conexão entre os ODS da Agenda 2030, Blanc (2015) percebeu, 

através da elaboração de redes, que os ODS que mais possuíam ligações com os 

outros eram os ODS 12 (que trata da produção e consumo sustentáveis) e o 10 (que 

trata da desigualdade). A partir desse pressuposto, elaborou duas imagens que 

colocaram cada um desses ODS no centro e explanava suas conexões.  

Figura 1. Interações entre o ODS 12 (Produção e Consumo Sustentável)  
e os demais ODS (Blanc, 2015) 

 

Fonte: BLANC (2015, p. 7) 

É visto que o ODS 12 possui interações com os outros ODS. Os únicos que, 

segundo o autor, não possuem interações são os ODS 10, que trata da redução das 

desigualdades, e o ODS 17 que trata de parcerias para alcançar a Agenda 2030.  
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Figura 2. Interações entre o ODS 10 (Desigualdade) e demais ODS da Agenda 2030 (Blanc, 2015) 

 

Fonte: BLANC (2015, p. 8) 

Analisando esta imagem, observa-se que o ODS 10, que trata da desigualdade, 

tem interações com todos os ODS menos os ODS 11, que trata de cidades e 

comunidades sustentáveis, ODS 12, que trata de produção e consumo sustentáveis, 

ODS 13, que trata de mudanças climáticas, e ODS 14, que trata de oceanos. 

 Nesse capítulo sobre a interface global a partir da descrição e análise de 

interações entre ODS e metas da Agenda 2030, conclui-se pela leitura do documento 

da Agenda 2030 e referências de autores que a analisaram quanto às interações entre 

metas e ODS, que a complexidade está presente já na própria Agenda 2030.  Tal 

complexidade se ampliará em seu desdobramento de implementação na escala 

nacional dos países-membros da ONU.  O próximo capítulo ilustra tal complexidade e 

repercussões quanto à coerência de políticas a partir de estudo de caso do PPA 2016-

2019 do governo federal do Brasil. 
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Interface Nacional: Estudo aplicado ao PPA 2016-2019 do Governo 

Federal do Brasil diante da Agenda 2030 

O capítulo anterior apontou que há complexidade na própria Agenda 2030 pela 

interação entre ODS a partir da interação entre as metas, afetando-se em diversas 

categorias e tipos de interação.  E também apontou que tal complexidade requer que 

todos os ODS e metas possam ser compreendidos nessas interações, visto que a 

Agenda 2030 não pode ser adotada escolhendo-se quais ODS ou metas serão 

incorporados nas políticas, mas, sim, ser vista como um todo.  Há então repercussão 

sobre a coerência de políticas para implementação da Agenda 2030.  

E ao passarmos para a implementação de uma agenda global, que é a Agenda 

2030 para o desenvolvimento sustentável, para uma escala nacional, vamos lidar com 

outras variáveis do contexto nacional que afetam o processo de elaboração e 

aprovação de políticas públicas e aos conteúdos aprovados dos instrumentos de 

políticas públicas nacionais.  

O’Connor et al. (2016) indica a necessidade de os países compararem políticas 

nacionais diante dos ODS da Agenda 2030.  A coerência vertical entre políticas e 

normas nacionais e internacionais ampara e orienta esforços nacionais para a sua 

legitimação nos espaços de cooperação internacional. O compromisso político 

nacional para mobilizar agentes públicos e da sociedade vem reforçar a 

implementação de tratados e acordos internacionais, a exemplo da Agenda 2030.   

Este capítulo apresenta proposta de método de análise de coerência de 

políticas em um instrumento completo de políticas públicas em um nível de governo 

na República Federativa do Brasil, o Plano Plurianual, adotando-se o caso do PPA 

2016-2019 do governo federal na forma que foi aprovado e publicada a sua redação 

em março de 2016.  Aponta-se no método que, dependendo da forma que se observa 

um PPA, seja pela sua redação, seja pelo orçamento alocado, poderemos ter 

respostas distintas quanto à aproximação de graus de coerência de políticas, que, no 

caso estudado, nos revelou uma dissonância entre palavras redigidas sobre os 

programas de políticas públicas e os valores orçados alocados a tais palavras no  PPA 
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2016-2019.  Diga-me com quanto de orçamento está previsto e direi quais ODS são 

os mais priorizados em um PPA na fase de planejamento. 

No período de agosto de 2015 a julho de 2016, foi realizado estudo de iniciação 

científica com apoio de bolsa PIBIC CNPq pela autora desse TCC2 que apontaria 

como o Brasil, pelo governo federal e representantes diplomáticos na ONU, estaria se 

posicionando na aprovação da Agenda 2030 e se preparando para organizar a 

implementação da Agenda 2030. Ocorreu no período do estudo uma conjuntura 

excepcional de crise política do governo federal em 2015 e 2016, com a frágil 

coalização de governo, uma sequência de decisões de desoneração fiscal para tentar 

conter o desemprego em setores industriais e de serviços, a fraqueza de apoio no 

Poder Legislativo para o Poder Executivo conduzir o governo, um agravamento do 

equilíbrio econômico das contas públicas e do comércio internacional, culminando na 

interrupção de mandato de governo federal.  Foi paralisada a preparação no governo 

federal de avançar as decisões para a coordenação e mobilização nacional para 

implementar a Agenda 2030 até o fim do prazo do estudo3 em julho de 2016.  

Diante da situação, tais fatos trouxeram consequências para o método de 

estudo originalmente proposto.  Adotou-se, então, uma modificação dos objetivos e 

do método do estudo do projeto de pesquisa, de forma a se analisar a coerência de 

políticas públicas nacionais diante da Agenda 2030 a partir de pesquisa documental 

do Plano Plurianual 2016-2019 do governo federal, elaborado pelo governo federal 

                                            

2 Projeto de pesquisa ‘A agenda global pós-2015 de desenvolvimento sustentável nas agendas 
regionais da América Latina e agendas nacionais da República Federativa do Brasil: observação das 
interfaces e (re) leituras’. Período: ago/2015 a jul/2016 - Bolsista Pibic CNPq 2015 Marcela Nunes 
Aguiar.  Orientação Profa. Patricia Almeida Ashley. 

3 Somente em 29 de junho de 2017, após quase dois anos a aprovação da Agenda 2030, foram 
empossados os representantes dos governos Federal, Estadual, Municipal e da Sociedade Civil na 
Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  Naquela data também foi 
publicado o 1° Relatório Nacional Voluntário do Brasil sobre os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável  - ODS, elaborado para o Fórum Político de Alto Nível  -  (High Level Political Forum- HLPF)  
de 2017.  Ambos os fatos foram divulgados no site da Secretaria de Governo da Presidência da 
República dias antes do encontro anual do HLPF em julho de 2017, encontro dedicado ao 
acompanhamento anual da implementação da Agenda 2030 a partir de relatórios nacionais voluntários 
dos países membros da ONU.  Fonte: http://www.secretariadegoverno.gov.br/noticias/2017/junho/pais-
avanca-na-implementacao-dos-ods  
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em 2015, aprovado pelo Poder Legislativo em início de 2016 e publicado em março 

de 20164. 

O capítulo apresenta uma seção sobre o PPA 2016-2019, seguido de seções com a 

explanação do método de análise de coerência de políticas da interface nacional 

diante da Agenda 2030 detalhada para cada um dos produtos do método de análise. 

O Plano Plurianual 2016-2019 

Em abril de 2016, com a publicação da Lei Federal 13.249/16, foi aprovado o 

Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 pelo Poder Legislativo e Executivo do governo 

federal.  O PPA é instrumento de planejamento governamental de médio prazo, o qual 

orienta a aplicação de orçamento público no período de sua execução.  O documento 

do PPA 2016-2019 é integrado pela lei que o aprovou, pela Mensagem da Presidência 

da República que o encaminhou para o Poder Legislativo, a qual descreve a Dimensão 

Estratégica do PPA 2016-2019 e, ainda, por quatro documentos anexos detalhando o 

PPA: o Anexo I - programas Temáticos; o Anexo II - programas de Gestão, 

Manutenção e Serviços ao Estado; o Anexo III - Empreendimentos Individualizados 

como Iniciativas – acima do Valor de Referência; e o Anexo IV - Empreendimentos 

Individualizados como Iniciativas – Abaixo do Valor de Referência. 

Os Art. 2° e 3° da Lei 13.249/16 explicitam sua finalidade e as prioridades para 

o período 2016-2019: 

Art. 2°  O PPA 2016-2019 é instrumento de planejamento governamental que 
define diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada, com o propósito de viabilizar a 
implementação e a gestão das políticas públicas. 

Art. 3o São prioridades da administração pública federal para o período 2016-
2019: 

I - as metas inscritas no Plano Nacional de Educação (Lei no 13.005, de 25 
de junho de 2014);   

                                            

4 O PPA 2016-2019 do governo federal foi alterado no atual mandato de governo do Presidente Michel 
Temer na sua versão a partir de 2017, o que não foi objeto de estudo para a fins de aplicação do método 
elaborado e aplicado na versão publicada em março de 2016. 
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II - o programa de Aceleração do Crescimento - PAC, identificado nas leis 
orçamentárias anuais por meio de atributo específico; e  

III - o Plano Brasil sem Miséria - PBSM, identificado nas leis orçamentárias 
anuais por meio de atributo específico. 

O PPA 2016-2019 é explicitado que visa conciliar o crescimento econômico 

com a distribuição de renda e a inclusão social, trazendo inovações que buscam 

aperfeiçoar a metodologia do planejamento no Governo Federal: é “orientado pela 

inclusão social e pela redução das desigualdades e é o resultado mais tangível dos 

esforços de implementação das políticas públicas que caracterizaram o país no 

período recente” (BRASIL, 2016, p.9).   O Art. 4° da Lei 13.249/16 especifica as 

diretrizes adotadas para o PPA 2016-2019, destacando-se que o desenvolvimento 

sustentável é citado na primeira diretriz ressaltando a sua orientação pela inclusão 

social: 

Art. 4o Para o período 2016-2019, o PPA terá como diretrizes:  

I - O desenvolvimento sustentável orientado pela inclusão social; 

II - A melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos;  

III - A garantia dos direitos humanos com redução das desigualdades sociais, 
regionais, étnico-raciais, geracionais e de gênero; 

IV - O estímulo e a valorização da educação, ciência, tecnologia e inovação 
e competitividade;   

V - A participação social como direito do cidadão;  

VI- A valorização e o respeito à diversidade cultural;  

VII - O aperfeiçoamento da gestão pública com foco no cidadão, na eficiência 
do  

gasto público, na transparência, e no enfrentamento à corrupção; e 

VIII - A garantia do equilíbrio das contas públicas. 

 

São os Programas Temáticos do PPA 2016-2019 e seus respectivos objetivos 

que são objeto de estudo nessa pesquisa para fins de análise diante do tema de 

coerência de políticas nacionais com a Agenda 2030.  Os Art. 5° e 6° da Lei 

13.249/2016 especificam que o PPA é operacionalizado por meio de Programas 

Temáticos, que compõe a tática do PPA, e por programas de Gestão, Manutenção e 

Serviços ao Estado: 
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Art. 5o O PPA 2016-2019 reflete as políticas públicas e orienta a atuação 
governamental por meio de programas Temáticos e de Gestão, Manutenção 
e Serviços ao Estado, assim definidos: 

I - Programa Temático: organizado por recortes selecionados de políticas 
públicas, expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e 
serviços à sociedade; e  

II - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: expressa e 
orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação 
governamental. 

Art. 6o O Programa Temático é composto pelos seguintes elementos 
constituintes:  

I - Objetivo, que expressa as escolhas de políticas públicas para o alcance 
dos resultados almejados pela intervenção governamental e tem como 
atributos:  

a) Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a 
implementação do Objetivo ou da Meta;  

b) Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa 
ou qualitativa; e  

c) Iniciativa: declaração dos meios e mecanismos de gestão que viabilizam 
os Objetivos e suas Metas, explicitando a lógica da intervenção. 

II - Indicador, que é uma referência que permite identificar e aferir, 
periodicamente, aspectos relacionados a um programa, auxiliando a 
avaliação dos seus resultados. 

III - Valor Global do programa, que é a estimativa dos recursos 
orçamentários e extraorçamentários previstos para a consecução dos 
Objetivos, sendo os orçamentários segregados nas esferas Fiscal e da 
Seguridade Social e na esfera de Investimento das Empresas Estatais, com 
as respectivas categorias econômicas.  

IV - Valor de Referência, que é o parâmetro orçamentário utilizado para fins 
de individualização de empreendimento como iniciativa no Anexo III, 
estabelecido por Programa Temático e especificado para as esferas Fiscal e 
da Seguridade Social e para a esfera de Investimento das Empresas Estatais. 

PPA 2016-2019: Processo de elaboração e a Dimensão Estratégica 

A Dimensão Estratégica na Mensagem da Presidência foi pensada a partir do 

diálogo coletivo entre o governo, seus diversos órgãos e a sociedade civil, contando 

com o apoio da Secretaria Geral da Presidência da República, como ilustrado na 

Figura e do papel da sociedade, seja como forma de aperfeiçoamento da ação 

governamental.  A participação de pessoas e entidades ocorreu em encontros 

presenciais e por meio de canais virtuais de diálogo, com propostas relativas à 
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formulação do ppA 2016-2019, e permanecerá ao longo da sua implementação, nas 

dimensões de monitoramento e avaliação. (BRASIL, 2016, p. 11) 

No documento Mensagem Presidencial, é explicitada a dimensão estratégica 

do PPA que: 

[...] traduz as principais linhas estratégicas definidas pelo governo federal 
para a implementação de políticas públicas, tendo como horizonte o período 
de quatro anos.  No PPA 2016-2019, a dimensão estratégica é composta pela 
Visão de Futuro, pelo Cenário Macroeconômico, pelos eixos estratégicos e 
pelas diretrizes estratégicas que orientam a elaboração da estrutura 
programática, especialmente dos Programas Temáticos, que compõem a 
dimensão tática do PPA ao lado dos programas de Gestão, Manutenção e 
serviços ao Estado. (BRASIL, 2016, P.15) 

Figura 3. PPA 2016-2019 - Etapas de Elaboração 

 

Fonte: PPA 2016-2019 - Mensagem da Presidência (BRASIL, 2016, p. 12) 

Essa abordagem de planejamento participativo a partir do diálogo governo e 

sociedade é tida como uma "estratégia de reconhecimento do papel da sociedade ou 

como forma de aperfeiçoamento da ação governamental" (BRASIL, 2016, p. 11) e 

condiz com a realidade brasileira, já que a desigualdade é vista e tida como um fator 

limitante para o desenvolvimento e com o diálogo coletivo é possível que haja voz por 

parte da sociedade civil que foi representada e que os detentores de poder escutem. 

Com a ampliação das interfaces entre governo e sociedade por meio do diálogo 
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coletivo no planejamento de políticas públicas expressas no instrumento do PPA, 

reconhece-se a complexidade expressa na abrangência dos Programas Temáticos. 

Zanella e Oliveira (2012, p. 105) abordam a obra de Amartya Sen no que se 

refere à aproximação da realidade baseada na coletividade, ideia também vista na 

explanação do processo de formulação política do Plano Plurianual, a partir da 

seguinte reflexão: 

A avaliação da justiça exige um compromisso ‘com os olhos da humanidade’. 
Não por pretensões meramente idealistas ou humanitárias, mas porque o 
resultado de um debate entre sujeitos de diferentes lugares tem maiores 
chances de chegar a uma análise arrazoada, justamente porque seus 
argumentos nascem de perspectivas diferentes e o enfrentamento racional 
entre eles conduz a decisões melhores. É o contrário do que tende a 
acontecer quando o debate sobre justiça é travado no interior de uma mesma 
comunidade, entre sujeitos que têm visões de mundo parecidas: este debate 
tem grande probabilidade de recair no paroquialismo, que é a argumentação 
viciada pela cultura e pelos valores dominantes entre aqueles sujeitos. 

Destaca-se a seguir algumas partes da Dimensão Estratégica do PPA 2016-2019 

(BRASIL, 2016): 

Visão de Futuro:  

“Um Brasil que se reconheça e seja reconhecido como uma sociedade 
inclusiva, democrática e mais igualitária, com educação de qualidade, 
respeito e valorização da diversidade e que tenha superado a extrema 
pobreza; e uma economia sólida, dinâmica e sustentável, capaz de expandir 
e renovar competitivamente sua estrutura produtiva com geração de 
empregos de qualidade e com respeito ao meio ambiente.” (BRASIL, 2016, 
p. 15). 

Eixos Estratégicos:  

“O PPA 2016-2019 reforça o compromisso pela promoção do 
desenvolvimento econômico e social, com redução da desigualdade e criação 
de amplas oportunidades, traduzido em quatro eixos estratégicos: educação 
de qualidade como caminho para a cidadania e o desenvolvimento social e 
econômico; inclusão social e redução de desigualdades, com melhor 
distribuição das oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos de 
qualidade; ampliação da produtividade e da competitividade da economia, 
com fundamentos macroeconômicos sólidos, sustentabilidade e ênfase nos 
investimentos públicos e privados, especialmente em infraestrutura; e 
fortalecimento das instituições públicas, com participação e controle social, 
transparência e qualidade na gestão.” (BRASIL, 2016, p. 26). 

Diretrizes Estratégicas:  

“Para a superação dos desafios compreendidos em cada eixo estratégico, é 
proposto um conjunto de diretrizes que norteiam as principais agendas para 
os próximos quatro anos, nos quais o PPA 2016-2019 propõe sustentar o 
processo de desenvolvimento inclusivo no Brasil por meio da retomada do 
crescimento econômico e da distribuição dos ganhos de produtividade na 
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sociedade. O vínculo entre as diretrizes e os eixos estratégicos não é rígido, 
podendo uma mesma diretriz estratégica colaborar para mais de um eixo 
estratégico. As diretrizes são:  

1.Combate à pobreza e redução das desigualdades, promovendo o 
acesso equitativo aos serviços públicos e ampliando as oportunidades 
econômicas no campo e na cidade. 

2.Promoção da qualidade e ampliação do acesso à educação com 
equidade, articulando os diferentes níveis, modalidades e sistemas, 
garantindo condições de permanência e aprendizado e valorizando a 
diversidade. 

3.Promoção do emprego e do trabalho decente, com garantia de direitos 
trabalhistas, qualificação profissional e o fortalecimento do sistema público de 
emprego. 

4.Garantia de acesso universal aos serviços de atenção básica e 
especializada em saúde, com foco na integralidade e qualidade do 
atendimento e no fortalecimento do sistema único de saúde - SUS. 

5.Garantia de acesso da população ao sistema previdenciário, com 
qualidade e equidade no atendimento e melhoria da gestão, contribuindo para 
a sustentabilidade do sistema. 

6.Garantia de acesso com qualidade aos serviços de assistência social, 
por meio da consolidação do sistema único de Assistência social - SUAS. 

7.Garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável, com 
promoção da soberania e da segurança alimentar e nutricional. 

8.Fortalecimento da cidadania e dos direitos fundamentais, promovendo a 
participação social, o acesso à justiça, os direitos da pessoa idosa, dos 
jovens, da pessoa com deficiência, o respeito à população LGBT e o 
enfrentamento a todas as formas de violência. 

9.Promoção da igualdade de gênero e étnico-racial e superação do 
racismo, respeitando a diversidade das relações humanas. 

10.Promoção do desenvolvimento rural sustentável, visando a ampliação 
da produção e da produtividade agropecuária, com geração de emprego, 
renda, divisas e o acesso da população rural aos bens e serviços públicos. 

11.Fortalecimento da governança fundiária e promoção da reforma 
agrária e da proteção dos direitos dos povos indígenas, povos e 
comunidades tradicionais e quilombolas. 

12.Promoção do direito à comunicação e à inclusão digital, ampliando o 
acesso à Internet banda larga e expandindo a oferta de serviços e conteúdos 
de telecomunicações. 

13.Fortalecimento da segurança pública e redução de homicídios, com 
integração de políticas públicas entre os entes federados, controle de 
fronteiras e promoção de uma cultura de paz. 

14.Promoção do desenvolvimento urbano integrado e sustentável, 
ampliando e melhorando as condições de moradia, saneamento, 
acessibilidade, mobilidade urbana e trânsito, com qualidade ambiental. 
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15.Promoção da segurança hídrica, com investimentos em infraestrutura e 
aprimoramento da gestão compartilhada e da conservação da água. 

16.Promoção da conservação, da recuperação e do uso sustentável dos 
recursos naturais. 

17.Ampliação das capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta 
a desastres e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

18.Redução das desigualdades regionais e intrarregionais e promoção 
do desenvolvimento territorial sustentável, respeitando as identidades e a 
diversidade cultural. 

19.Promoção do desenvolvimento cultural e artístico e acesso à cultura, 
com valorização da diversidade e fortalecimento da economia da cultura. 

20.Promoção da democratização do acesso ao esporte, da formação 
esportiva e da preparação de atletas, com foco na elevação da qualidade 
de vida da população. 

21.Promoção da ciência, da tecnologia e da inovação e estímulo ao 
desenvolvimento produtivo, com ampliação da produtividade, da 
competitividade e da sustentabilidade da economia. 

22.Promoção do desenvolvimento econômico, melhoria do ambiente de 
negócios e da concorrência, com justiça fiscal e equilíbrio das contas 
públicas. 

23.Fortalecimento das micro e pequenas empresas e dos 
microempreendedores individuais, e promoção do trabalho associado, da 
cooperação, da autogestão e dos empreendimentos solidários. 

24.Ampliação da atuação do Brasil no comércio internacional de bens e 
serviços, agregando valor, conteúdo tecnológico, e diversificando a pauta 
e o destino das exportações brasileiras. 

25.Investimentos na melhoria do transporte de passageiros e de carga, 
buscando o Plano Plurianual a integração modal, a eficiência da rede de 
transporte, a competitividade do país, o desenvolvimento sustentável e a 
integração regional, nacional e sul-americana. 

26.Promoção de investimentos para ampliação da oferta de energia e da 
produção de combustíveis, com ênfase em fontes renováveis. 

27.Garantia da defesa nacional e da integridade territorial, e promoção da 
paz, dos direitos humanos e da cooperação entre as nações. 

28.Fortalecimento da capacidade de gestão do Estado, com foco no 
aumento da qualidade dos serviços prestados ao cidadão, na qualidade do 
gasto, na transparência, na comunicação e participação social, bem como da 
prevenção e do combate à corrupção. (BRASIL, 2016, p. 37-39) 

A Figura 4 esquematiza as 28 diretrizes estratégicas que podem atender a um ou mais 

dos quatro eixos estratégicos do PPA 2016-2019.  
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Figura 4. Quatro eixos estratégicos e 28 diretrizes estratégicas do PPA 2016-2019  
do Governo Federal do Brasil 

 

Fonte: PPA 2016-2019 – Mensagem Presidencial (BRASIL, 2016, p. 40) 

Concepção do desenvolvimento sustentável no PPA 2016-2019 

A fim de entender a concepção do PPA em sua Dimensão Estratégica, buscou-

se o termo desenvolvimento sustentável e sua contextualização na Seção Dimensão 

Estratégica do PPA, buscando analisar como o termo aparece e a abordagem tida do 

mesmo. O termo em questão é citado duas vezes. Em primeiro lugar, na página 19, 

na subseção “Visão de Futuro”:  

Diante desse panorama mais complexo e de novas demandas da população 
decorrentes das próprias transformações da sociedade, é preciso avançar na 
manutenção e consolidação do modelo de desenvolvimento sustentável 
com inclusão, dando sequência à trajetória de conquistas, ampliando e 
melhorando as políticas públicas existentes e criando mecanismos 
inovadores para atender aos novos anseios de um país democrático e 
inclusivo (BRASIL, 2016, p. 19) 

Neste trecho, desenvolvimento sustentável aparece como um modelo econômico 

que possui responsabilidade social, no sentido de que incorpora inclusão social e 

democracia, sendo mutável de acordo com mudanças decorrentes da sociedade. 



 

55 

Posteriormente, na página 39, o desenvolvimento sustentável é considerado 

como sendo uma das Diretrizes Estratégicas do PPA - diretrizes essas que foram 

criadas para colaborar com um ou mais dos Eixos Estratégicos do Plano. Nesse 

trecho, desenvolvimento sustentável é tido como um resultado acessível a partir de 

diversos meios e, no caso, por meio da melhoria do transporte de passageiros e de 

carga: 

Investimentos na melhoria do transporte de passageiros e de carga, 
buscando a integração modal, a eficiência da rede de transporte, a 
competitividade do país, o desenvolvimento sustentável e a integração 
regional, nacional e sul-americana (BRASIL, 2016 p. 38-39) 

Analisando os dois trechos, é possível constatar que desenvolvimento 

sustentável surge como um termo abrangente, incorporando diversos campos, e que 

não possui uma definição explícita e precisa na redação.   

O método de análise de coerência de políticas na interface nacional do PPA 

2016-2019 diante da Agenda 2030 

No intuito de avaliar a interface nacional de coerência de políticas do Plano 

Plurianual 2016-2019 diante da Agenda 2030, foi elaborado um método que permitiu 

gerar quatro produtos de análise apontando visões distintas e complementares para 

uma compreensão da interface nacional: 

1. Contribuição Conceitual dos Programas (CCP) Temáticos do PPA 2016-2019 

aos ODS da Agenda 2030 

2. Valor Global de Orçamento dos Programas do PPA 2016-2019 

3. Contribuição Ponderada pelo Orçamento (CPO) dos Programas Temáticos do 

PPA 2016-2019 aos ODS da Agenda 2030 

4. Hierarquia de Orientação Estratégica de ODS da Agenda 2030 a partir do PPA 

2016-2019 Brasil (OEDS)  

Contribuição Conceitual dos Programas (CCP) Temáticos do PPA 2016-2019 aos 

ODS da Agenda 2030 

Para elaboração do primeiro produto de análise de coerência de políticas, a 

observação a ser focalizada é a aproximação temática na redação dos programas do 
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PPA 2016-2019, com seus respectivos objetivos a serem alcançados, diante da 

redação dos ODS com suas respectivas metas. 

As seguintes etapas foram executadas no método para análise da aproximação 

temática dos programas do PPA 2016-2019 aos ODS da Agenda 2030. 

A primeira etapa consistiu na leitura da Agenda 2030, destacando e resumindo 

as principais metas de cada ODS, e na leitura da Mensagem Presidencial do Plano 

Plurianual, buscando entender o arcabouço teórico que levou à produção do PPA 

2016-2019, bem como seus Programas Temáticos, seus objetivos e a alocação de 

recursos públicos alocados para cada um desses programas.  

A segunda etapa tratou da elaboração de tabela em planilha eletrônica, que 

consistiu na explanação do código e título do Programa Temático, seus respectivos 

objetivos e orçamento global em cada programa.  

A terceira etapa a elaboração de matriz capaz de cruzar o Código e Título do 

Programa Temático (CTPT) do PPA 2016-2019 com os ODS da Agenda 2030 (ver 

Apêndice 1), com descrição de cada objetivo de cada programa em colunas 

adicionais. Cada um dos 54 CTPT ficou em uma linha e cada um dos 17 ODS em uma 

coluna, um total de 54 x 17 análises para mensurar o grau de contribuição de cada 

CTPT para cada ODS, de forma que todos puderam ser cruzados entre si.  

Cada célula de cruzamento na matriz de análise CTPTxODS foi pontuada 

segundo uma escala Likert variando de 0 a 3, de acordo com a aproximação temática 

da redação de cada CTPT aos  temas incluídos nas metas que definem o escopo de 

cada ODS.  
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Figura 5. Esquema visual da Matriz CTPT x ODS de Aproximação Temática dos 54 Programas do 
PPA 2016-2019 aos 17 ODS da Agenda 2030  

 

A escala ordinal de 0 a 3 foi pensada a partir dos seguintes critérios: 

0 - Não foi vista nenhuma aproximação temática entre o título e objetivos tratados 

pelo Programa Temático e os temas tratados pelas metas do ODS; 

1- Há pouca aproximação temática entre o título e objetivos tratados pelo 

Programa Temático e os temas tratados pelas metas do ODS;  

2- Há razoável aproximação temática entre o título e objetivos tratados pelo 

Programa Temático e os temas tratados pelas metas do ODS; 

3- Há muita aproximação temática entre o título e objetivos tratados pelo 

Programa Temático e os temas tratados pelas metas do ODS.  O Programa 

Temático trata os problemas que condizem com a elaboração do ODS dessa 

coluna, de forma que se o programa for estabelecido, o ODS poderá ser realizado 

de forma abrangente: ambos apontam na mesma direção.  

Ao final de cada linha, havia a totalização de pontuação por Programa Temático 

quanto à aproximação temática ao conjunto de 17 ODS da Agenda 2030 e, no final de 

cada coluna, a totalização de pontos alcançados por cada ODS, indicando o quanto 

cada ODS foi contemplado pelo conjunto dos 54 Programas Temáticos.  

Totalizou-se a pontuação para cada programa e a pontuação para cada ODS 

e algumas variáveis foram elaboradas para se analisar tais aproximações temáticas, 

seja pelo valor absoluto seja pelo valor relativo/percentual.  gerando-se os gráficos e 

tabelas descritos na próxima seção. 
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A totalização de pontuação por Programa Temático quanto à aproximação 

temática ao conjunto dos ODS da Agenda 2030 gerou o valor de Contribuição 

Conceitual dos Programas (CCP) do PPA 2016-2019 aos ODS da Agenda 2030.  O 

Gráfico 1 exibe o resultado em ordem decrescente do valor de CCP de cada um dos 

programas do PPA 2016-2019.  O Apêndice 1 mostra a tabela na íntegra com os 

resultados. 

Gráfico 1. Contribuição Conceitual dos Programas (CCP) do PPA 2016-2019 diante da Agenda 2030 
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Tabela 2. Pontuação da Contribuição Conceitual dos Programas do PPA 2016-2019  
por Aproximação Temática aos ODS da Agenda 2030 

Código e título do Programa Temático do PPA 

Totalização de 
Pontuação por 
Programa por 
Aproximação 

Temática aos ODS 
da Agenda 2030 

2068 - Saneamento Básico 39 

2054 - Planejamento Urbano 33 

2049 - Moradia Digna 31 

2080 - Educação de qualidade para todos 30 

2012 - Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 29 

2019 - Inclusão social por meio do Bolsa Família, do Cadastro Único e 
da articulação de políticas sociais 

29 

2066 - Reforma Agrária e Governança Fundiária 29 

2064 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 29 

2083 - Qualidade Ambiental 29 

2027 - Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 26 

2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 26 

2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária 25 

2021 - Ciência, Tecnologia e Inovação 25 

2034 - Promoção da Igualdade Racial e Superação do Racismo 24 

2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a 
Democracia 

23 

2063 - Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência 23 

2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial 22 

2035 - Esporte, Cidadania e Desenvolvimento 22 

2069 - Segurança Alimentar e Nutricional 22 

2062 - Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes 

22 

2044 - Promoção dos Direitos da Juventude 22 

2016 - Políticas para as Mulheres: Promoção da Igualdade e 
Enfrentamento à Violência 

21 

2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 20 

2040 - Gestão de Riscos e de Desastres 19 

2085 - Redução do impacto social do álcool e outras drogas: 
Prevenção, Cuidado e Reinserção Social 

19 

2037 - Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 18 

2078 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 18 

2077 - Agropecuária Sustentável 17 

2033 - Energia Elétrica 17 

2050 - Mudança do Clima 17 

2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) 16 

2081 - Justiça, Cidadania e Segurança Pública 15 

2046 - Oceanos, Zona Costeira e Antártica 15 

2048 - Mobilidade Urbana e Trânsito 14 
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2087 - Transporte Terrestre 13 

2084 - Recursos Hídricos 12 

2042 - Pesquisa e Inovações para a Agropecuária 12 

2079 - Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços 10 

2082 - Política Externa 10 

2052 - Pesca e Aquicultura 9 

2039 - Gestão da Política Econômica, Garantia da Estabilidade do 
Sistema Financeiro Nacional e Melhoria do Ambiente de Negócios 

8 

2076 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo 8 

2061 - Previdência Social 6 

2053 - Petróleo e Gás 6 

2086 - Transporte Aquaviário 6 

2041 - Geologia, Mineração e Transformação Mineral 6 

2059 - Política Nuclear 5 

2056 - Política Espacial 5 

2058 - Defesa Nacional 4 

2022 – Combustíveis 4 

2024 - Comércio Exterior 3 

2047 - Simplificação da Vida da Empresa e do Cidadão: Bem Mais 
Simples Brasil 

3 

2017 - Aviação Civil 3 

2028 - Defesa Agropecuária 3 

É possível perceber, observando o Gráfico 2 e Tabela 2, que os cinco 

programas com maior contribuição conceitual para os ODS da Agenda 2030 também 

possuem alta contribuição para resolução dos principais problemas nacionais. São 

eles: 2068- Saneamento Básico, 2054- Planejamento Urbano, 2049- Moradia Digna, 

2080- Educação de Qualidade para todos e 2012- Fortalecimento e Dinamização da 

Agricultura Familiar.  

Isso indica que quando há políticas nacionais pensadas para a implementação 

da Agenda 2030, há também resolução dos principais problemas nacionais - e, 

juntamente, os temas mais tidos no PPA (desigualdade e pobreza) são também 

alcançados através desses Programas Temáticos. Por exemplo: O Programa 

Temático 2068- Saneamento Básico possui pontuação alta para complementaridade 

com os ODS 1 (pobreza), 3 (saúde), 6 (saneamento), 8 (crescimento econômico 

sustentado), 9 (infraestruturas resilientes), 10 (desigualdade), 11 (cidades e 

assentamentos urbanos inclusivos), 14 (oceanos), 15 (ecossistemas terrestres), 16 

(desenvolvimento sustentável), 17 (revitalizar meios de implementação e parceria).   
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É possível averiguar também que há programas que possuem coerência com 

a prioridade demonstrada no PPA 2016-2019 de inclusão social e diminuição da 

desigualdade, que podem resolver os problemas tidos nessas áreas, mas que são 

vistos como contribuindo pouco para os ODS da Agenda 2030, por exemplo: 2081- 

Justiça, Cidadania e Segurança Pública. 

O Programa que possui menor contribuição conceitual para os ODS da Agenda 

2030 é o 2028- Defesa Agropecuária, que possui pontuação baixa apenas para os 

ODS 2 (fome), 15 (ecossistemas terrestres) e 16 (desenvolvimento sustentável) e para 

os outros ODS possui pontuação zero. Este Programa Temático não abrange as 

prioridades nacionais ditas no PPA 2016-2019 e abrange a atividade brasileira que 

gasta mais água.     

Hierarquia de Orientação Estratégica de ODS da Agenda 2030 a partir do PPA 2016-

2019 Brasil (OEDS) 

Ao observarmos, na matriz que pontuou em escala ordinal de 0 a 3 quanto à 

aproximação temática5,  as colunas de cada um dos 17 ODS e a respectiva soma de 

pontuação de cada ODS, foi gerado o Gráfico 2 que apresenta, em ordem 

decrescente, quais ODS recebem maior pontuação pela aproximação temática dos 

Programas Temáticos do PPA 2016-2019.   Ou seja, aqui busca-se responder o 

quanto cada ODS está sendo aproximado, em seus temas, na redação das palavras 

dos Programas Temáticos e seus respectivos objetivos. 

É possível afirmar que os principais problemas nacionais - de desigualdade 

social e pobreza como muito citados no documento da Dimensão Estratégica do PPA 

2016-2019 e, pela Agenda 2030, representados pelos ODS 1 e 2, não são os mais 

destacados em aproximação temática quando o PPA 2016-2019 é desdobrado na 

redação dos Programas Temáticos, como visualizado no Gráfico 2. Os ODS 1 e 2, 

respectivamente sobre pobreza e fome, como principais temas do documento 

estratégico do PPA, são os que estão menos contemplados pelo PPA ao se verificar 

                                            

5 Ver Apêndice 3. 
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o Gráfico 2 da Hierarquia de Orientação Estratégica de ODS da Agenda 2030 a partir 

do PPA 2016-2019 Brasil (OEDS).  

Os 5 ODS que são mais pontuados na aproximação temática na escala 

nacional do Brasil no planejamento de políticas públicas no PPA 2016-2019 são, em 

ordem decrescente: ODS 17, ODS 16, ODS 3, ODS 11, ODS 10. 

O menos contemplado é o ODS 7, que trata de energia para todos. O ODS 12 

(PCS) é visto como crucial para implementar, visto que facilita outros como visto no 

capítulo da interface global sobre a Agenda 2030, mas é pouco valorizado na narrativa 

dos 54 Programas Temáticos do PPA 2016-2019. Estando o ODS 12 pouco 

contemplado no PPA e sabendo que ele é crítico por sua interação às metas e ODS 

da Agenda 2030 como mostrado no capítulo anterior, dificultará também a 

implementação de várias metas e ODS da Agenda 2030 relacionados ao ODS 12, por 

ser pouco enfatizado no PPA 2016-2019. 
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Gráfico 2. Hierarquia de Orientação Estratégica de ODS da Agenda 2030  
a partir do PPA 2016-2019 Brasil (OEDS) 
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Tabela 3. Hierarquia de Orientação Estratégica de ODS da Agenda 2030  
a partir do PPA 2016-2019 Brasil (OEDS) 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGENDA 2030 Totalização 

de Pontos 

por ODS 

ODS 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável 

121 

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 

102 

ODS 03 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas 

as idades 

82 

ODS 11 -  Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis 

80 

ODS 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 73 

ODS 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos  70 

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 

69 

ODS 04 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 

61 

ODS 08 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

47 

ODS 05 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas 43 

ODS 06 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todos 

38 

ODS 14 - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável 

29 

ODS 09 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação 

28 

ODS 01 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 27 

ODS 02 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição 

e promover a agricultura sustentável 

23 

ODS 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 17 

ODS 07 - Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 

energia para todos 

12 
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Valor Global de Orçamento dos Programas do PPA 2016-2019 

Passando agora para um olhar sobre o valor global de orçamento alocado a 

cada um dos 54 Programas Temáticos do PPA 2016-2019 e listando tais programas 

em ordem decrescente, busca-se refletir sobre quais são as prioridades em orçamento 

entre os programas.  O Gráfico 3 exibe a ordem decrescente do valor global de 

orçamento dos Programas Temáticos do PPA 2016-2019, com dezenas de programas 

que tem valores próximos quando comparados entre si e cerca de 10 programas com 

valores mais destacados e um isoladamente como o mais destacado. 

Analisando o Gráfico 3, é possível perceber que os maiores valores globais de 

orçamento foram alocados, em ordem decrescente para os programas 2061- 

Previdência Social, 2077- Agropecuária Sustentável e 2049- Moradia Digna e os 

menores valores globais de orçamento foram alocados para os programas 2034- 

Promoção da Igualdade Racial e Superação do Racismo, 2044- Promoção dos 

Direitos da Juventude e 2052- Pesca e Aquicultura.  

No PPA é dito que a inclusão social e redução das desigualdades são as 

prioridades. Inclusive, o PPA também expõe a violência a que os negros vem sendo 

vítimas, violência essa que é bem maior que a com os brancos: “segundo o Mapa da 

Violência 2014, os negros continuam sendo as maiores vítimas de homicídios no país, 

chegando a 73% do total de 56,3 mil homicídios ocorridos em 2012” (BRASIL, 2016, 

p. 89). Devido a acontecimentos dessa natureza, é necessário que haja continuidade 

e reforço para a lei que torna “obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, conforme 

a Lei nº 10.639” (BRASIL, 2016, p. 89). 

No Programa 2061- Previdência Social, é visto que “o impacto dos benefícios 

sobre a pobreza concentra-se principalmente na população idosa, favorecendo 

principalmente aqueles com idade superior a 55 anos, apesar de a redução da 

pobreza ocorrer em todas as faixas etárias” (BRASIL, 2016, p. 87). Portanto, é tido 

claramente que apenas uma parte da população é priorizada neste Programa. 
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Gráfico 3. Valor Global de Orçamento cada Programa Temático do PPA 2016-2019 

 



 

67 

Comparando o Programa Temático que possui maior valor global de orçamento 

(2061- Previdência Social) com o Programa Temático que possui menor valor global 

de orçamento (2034- Promoção da Igualdade Racial e Superação do Racismo, tema 

esse que está apontado como prioridade no PPA 2016-2019), é possível observar que 

para o primeiro são alocados R$2.233.934.419.000,00 enquanto para o segundo, 

R$160.547.000,00, o que significa que apenas 0,07% do orçamento do programa de 

Previdência Social é utilizado no programa que trata da superação do racismo.  

No documento Dimensão Estratégica do Plano Plurianual, é destacada a 

prioridade para inclusão social e redução das desigualdades. No entanto, ao analisar 

o Gráfico 3, é possível observar que há incoerência entre este discurso e a alocação 

orçamentária para cada Programa Temático do PPA, em que é visto que o maior 

orçamento está no programa de Previdência Social. A mesma quantidade de verba 

que está direcionada somente para esse programa (R$2.250.000.000,00) está 

presente na soma da alocação orçamentária dos programas Agropecuária 

Sustentável, Moradia Digna, Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária, os quatro com mais verba, 

depois do Programa de Previdência Social. Isso demonstra que a grande prioridade 

do PPA se encontra no Programa de Previdência Social. 

O Programa Temático “2077: Agropecuária Sustentável” é o segundo Programa 

Temático que recebe mais orçamento, possuindo como valor global cerca de R$900 

milhões. Comparando com os Programas Temáticos que estão em 3º lugar – 2049: 

Moradia Digna, 4º lugar – 2015- Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

5º lugar – 2071- Promoção do Trabalho Decente e Economia, o Programa Temático 

2077 possui um orçamento respectivamente 1,4x, 2x e 2,7x maior do que cada um 

dos colocados, sendo todos Programas Temáticos com enfoque social e que constam 

na redação como uma das prioridades do PPA 2016-2019.  

Comparando, ainda, o Programa Temático “2077: Agropecuária Sustentável” 

com os Programas Temáticos cujo orçamento estão como o 6º, 7º, 8º, 9º e 10º 

maiores, respectivamente  2053: Petróleo e Gás; 2029: Desenvolvimento Regional e 

Territorial; 2079: Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços; 2037: 

Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); 2033: Energia Elétrica 
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, o Programa Temático 2077 recebe orçamento respectivamente 3,2x, 3,5x, 3,5x, 3,7x 

e 4,2x maior do que os PTs citados.  

É importante perceber que, diferente do que consta como prioridade no PPA 

2016-2019, o segundo Programa Temático a receber mais orçamento - 2077: 

Agropecuária Sustentável - e que já é bem menor em orçamento diante do que está 

primeiro colocado – 2061: Previdência Social, possui um valor consideravelmente 

maior diante de outros Programas Temáticos que constam como prioridade no PPA, 

com, especificamente, cerca de 4,2x a mais do que o 10º Programa Temático que 

recebe mais orçamento – 2033: Energia Elétrica, o que mostra uma prioridade 

orçamentária da economia agropecuária em prioridade política na alocação do 

orçamento público. 

Contribuição Ponderada pelo Orçamento (CPO) dos Programas Temáticos do PPA 

2016-2019 aos ODS da Agenda 2030 

Há palavras de valor e há valores às palavras6 como reflexão que aponte o 

orçamento modulando a coerência de políticas que possam ter uma narrativa em um 

sentido, mas orçamento que aponte sentidos distintos. Ao considerar o valor global de 

orçamento alocado para cada um dos Programas Temáticos como um peso que 

pondera a contribuição por aproximação temática, foi elaborada, então, a variável 

Contribuição Ponderada pelo Orçamento (CPO) dos Programas Temáticos do PPA 

2016-2019 para a Agenda 2030, multiplicando-se o resultado de CCP pelo valor global 

de orçamento alocado para cada Programa Temático, (CPO) = (CCP) x (VGP).   

Para fins de hierarquização comparada entre programas, foi elaborada a 

Hierarquia de Contribuição Ponderada pelo Orçamento (HCPO), gerada a partir da 

divisão de cada CPO pelo denominador da soma total de todas as CPOs dos 54 

Programas Temáticos.  O Gráfico 4 exibe em ordem decrescente a HCPO dos 54 

Programas Temáticos a partir da ponderação do valor orçamentário alocado.   

                                            

6 Comentário da Profa. Patricia Almeida Ashley para sintetizar os resultados do estudo de coerência de 
políticas do PPA 2016-2019 diante da Agenda 2030 ao compararmos CCP e HCPO. 
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É bem distinta tal hierarquia do Gráfico 4 de HCPO diante do Gráfico 1 de CCP, 

como se tivéssemos dois resultados de mensuração da coerência de políticas do PPA 

2016-2019 diante dos ODS da Agenda 2030.   Orçamento alocado aos Programas 

Temáticos, de forma comparada da HCPO, altera a lista de prioridades antes 

expressas por sua aproximação temática na CCP desses Programas Temáticos 

diante dos ODS da Agenda 2030.   

A Tabela 4 apresenta os 10 Programas Temáticos que possuem maior 

Contribuição Conceitual por Programa (CCP). E a Tabela 5 apresenta os 10 

Programas Temáticos que possuem mais Hierarquia de Contribuição Ponderada pelo 

Orçamento (HCPO).  Na HCPO, a unidade de medida é a percentagem, mescla a 

contribuição conceitual com o orçamento disponível e, diante dessas variáveis, está 

em ordem decrescente do que contribui mais para os ODS para o que contribui 

menos). 

As tabelas 4 e 5, vistas em conjunto, demonstram que apenas dois dos 

programas mais pontuados quanto à CCP estão, também, priorizados entre os 10 

Programas Temáticos que recebem mais orçamento em relação aos demais 

programas no PPA 2016-2019: 2049: Moradia Digna e 2080: Educação de qualidade 

para todos.  Tais dois programas tem coerência política diante da Agenda 2030 tanto 

na redação, com aproximação temática, pela CCP, como, também pelo peso do valor 

global de orçamento medido pela HCPO. 

Essa situação mostra que podemos encontrar (in)coerência política na interface 

nacional diante da interface global da Agenda 2030: por aproximação temática pela 

CCP e ter tal coerência política confirmada ou desconfirmada ao se observar a 

prioridade no valor global de orçamento alocado aos Programas Temáticos no PPA.  
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Tabela 4. Os 10 mais pontuados Programas Temáticos quanto à CCP  

Código e título do Programa Temático do PPA 

Totalização de 
Pontuação por 
Programa por 
Aproximação 

Temática aos ODS 
da Agenda 2030 

2068 - Saneamento Básico 39 

2054 - Planejamento Urbano 33 

2049 - Moradia Digna 31 

2080 - Educação de qualidade para todos 30 

2012 - Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 29 

2019 - Inclusão social por meio do Bolsa Família, do Cadastro Único e 
da articulação de políticas sociais 

29 

2066 - Reforma Agrária e Governança Fundiária 29 

2064 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 29 

2083 - Qualidade Ambiental 29 

2027 - Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 26 

 

Tabela 5. Os 10 mais pontuados Programas Temáticos quanto a HCPO 

Código e título do Programa Temático do PPA 

Hierarquia 
de 

Contribuição 
Ponderada 

pelo 
Orçamento  

(HCPO) 

2049 - Moradia Digna 18,8% 

2077 - Agropecuária Sustentável 14,4% 

2061 - Previdência Social 12,7% 

2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária 7,9% 

2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) 6,7% 

2080 - Educação de qualidade para todos 5,7% 

2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial 5,4% 

2037 - Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 4,2% 

2012 - Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 3,7% 

2033 - Energia Elétrica 3,4% 
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DISCUSSÃO 

A Teoria da Complexidade pode ser usada numa perspectiva de integrar as 

propostas de agendas de forma homogênea, o que significa tentar mesclar os 

problemas até ter um direcionamento um pouco mais convergente. Por exemplo: ao 

ter 169 metas, há possibilidade de criar grandes grupos nas dimensões ambiental, 

social, econômica e institucional do desenvolvimento sustentável na Agenda 2030. 

Esses grupos têm pontes que os ligam e formam todas as propostas dessa agenda. 

Quando há identificação dessas pontes, é possível entender quais são as ideias que 

unem esses objetivos. Essas pontes ajudam a destrinchar problemas em comum e, 

futuramente, metas a serem seguidas. Dessa reflexão, é possível tirar a conclusão de 

que quando há integração dos objetivos entre si e com os interesses políticos, inicia-

se o processo de construção de coerência política. 

Outro ponto importante de perceber é que mudanças paulatinas são legítimas 

pois envolvem grande parte da população, incorporam equilíbrio e integração e 

funcionam melhor do que imposições, que partem de pontos cujas ideias predominam. 

O Plano Plurianual 2016-2019 do Brasil foi criado junto com diversos segmentos da 

sociedade em diálogos participativos, o que contribui para o sentido de integração 

com as demandas da sociedade, sendo integração um fator presente no referencial 

teórico sobre coerência das políticas. No entanto, o valor global de orçamento não foi 

decidido nas etapas de diálogos com a sociedade, mas nos gabinetes do Poder 

Executivo e no Poder Legislativo, ou seja, por um pequeno grupo de pessoas.  

Distancia-se assim do referencial teórico sobre como lidar em ambientes complexos, 

em que foi visto que a evolução real é complexa por envolver redes e interações e 

está mais para o complemento entre ideias do que para uma ideia singular, portanto 

não faz sentido vir a resolução a partir de um pequeno grupo de pessoas.  

4. Interações apoiadoras: 

4.1. Apoio comum: quando duas ou mais metas contribuem para o mesmo objetivo; 

4.2. Apoio mútuo: quando o objetivo de uma meta é alcançado pelos meios de 

implementação da outra meta; 

5. Interações possibilitadoras: 
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5.1. Impossibilitadora: quando a implementação de uma meta impossibilita o 

alcance de outra meta, por competirem por recursos ou quando os meios de 

implementação de uma meta de fato pioram os problemas que são tratados 

pela outra meta lida; 

5.2. Possibilitadora indireta: quando a implementação de uma meta possibilita 

indiretamente o alcance de outra meta; 

5.3. Possibilitadora direta: quando a implementação de uma meta possibilita 

diretamente o alcance de outra meta; 

5.4. Possibilitadora direta em ambas as direções: quando a implementação de uma 

meta possibilita diretamente o alcance de outra meta em ambas as direções; 

6. Interações dependentes: 

6.1. Dependência parcial: quando uma meta é uma subcategoria de outra meta e 

adiciona detalhes sobre como a outra pode ser alcançada; 

6.2. Dependência total: quando a implementação de uma meta depende do 

alcance de outra meta, mas não é intrínseca como subcategoria da outra meta.  

É possível seguir a linha de raciocínio expressa por Blanc (2016) a partir de 

achados de Coopman et al (2016) e explorar conexões entre os ODS que não foram 

expressas por Blanc. Por exemplo, o ODS 12 (PCS) pode ter uma relação de 

Possibilitadora direto em ambas as direções com os ODS 10 (desigualdade), ODS 1 

(pobreza) e ODS 2 (fome), pois se houver produção e consumo responsáveis, não 

teremos um quadro tão profundo de pobreza e fome, o que reduzirá a desigualdade 

também.  

Segundo a OCDE, Segurança Alimentar existe quando todas as pessoas, em 
todos os momentos, têm acesso à comida que contempla necessidades de 
uma vida saudável. Há quatro dimensões que simplificam o conceito de 
segurança alimentar: disponibilidade, acesso, uso e estabilidade. Essas 
dimensões servem também como indicadores, pois se as políticas elaboradas 
contemplam ambos os quatro, há mais coerência e relevância no processo. 
É importante frisar a necessidade de complementar as políticas de segurança 
alimentar com a proteção de serviços sociais nos países, principalmente para 
grupos mais vulneráveis (AGUIAR, 2017, p. 4) 

As quatro dimensões que expressam a segurança alimentar reforçam a ideia 

de equilíbrio expressa pelo conceito de produção e consumo sustentável e 

comprovam a noção de que tal conceito é um caminho razoável para a diminuição da 

fome e da pobreza 
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O ODS 3 (saúde para todos) tem uma relação de dependência parcial com o 

ODS 10. Isso porque doenças podem atingir a todas as classes econômicas, mas os 

menos favorecidos terão menos condições de tratamento, além de que possuem mais 

doenças transmitidas por água, principalmente por falta ou ineficácia de saneamento 

básico, quadro expresso pela desigualdade. Essa situação faz da renda um indicador 

de saúde, pois se todos pudessem tratar as doenças que por ventura aparecessem, 

com certeza teríamos mais saúde. 

O ODS 10 foi visto com relação de possibilitadora direta em ambas as direções 

com os ODS 4 (educação) e 5 (igualdade de gênero), pois a questão do gênero 

ultrapassa a questão da classe e a educação deve atingir todas as classes (sociais, 

raça e gênero), dando visibilidade às mulheres e sendo libertadora para quebrar 

paradigmas de desigualdade e raciais. É visto, então, a importância da educação e da 

igualdade de gênero para reduzir a desigualdade. A redução da desigualdade também 

ajuda a combater a desigualdade de gênero e melhorar o quadro da educação de 

forma mais expansiva.  

O ODS 3 (saúde para todos) foi visto como tendo relação de dependência 

parcial com os ODS 4 (educação), 6 (água e saneamento para todos) e 10. Isso 

porque, através do ODS 4, há possibilidade de educação sexual de meninas e 

meninos, homens e mulheres (o que toca no ODS 6) e o ODS 6: se houver água e 

saneamento para todos, é identificável uma redução de doenças transmissíveis 

através da água. O ODS 10 expressa a necessidade de ultrapassar as barreiras da 

desigualdade como um indicador de saúde, como expresso no parágrafo anterior. Ou 

seja, educando as pessoas sexualmente, tendo água e saneamento para todos e 

reduzindo a desigualdade é possível ter mais saúde. Aqui, cabe ressaltar que a saúde 

é consequência de diversos fatores e não uma causa/condição para adquiri-los. 

Há relação de dependência total entre o ODS 12 e os ODS 7, 8, 9, 11 e 12. 

Essa relação se dá no sentido de que quando a industrialização for mais inclusiva 

(ODS 9), as cidades mais sustentáveis (ODS 11), o trabalho decente somado ao 

crescimento econômico mais sustentado (ODS 8) e a energia melhor distribuída para 

todos (ODS 7), teremos o consumo e produção sustentáveis (ODS 12). Sem os ODS 

7, 8, 9 e 11, não é possível implementar o ODS 12.  
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Uma grande questão de relevância é que considera custos ambientais como 

externos e seus problemas como falhas técnicas passiveis de medidas de 

compensação e mitigação. Esse paradigma é uma permissão de dano para uma futura 

remediação, o que vai contra todos os ODS que tratam da preservação do meio físico. 

Assim, o ODS 12 pode ser visto como possibilitador indireto dos ODS 13, 14 e 15. O 

ODS 12 pode mudar paradigmas se apropriando de externalidades ambientais e 

sociais, por exemplo, gerando mais competência empresarial, o que diminuiria danos 

e promoveria conservação de ecossistemas terrestres (ODS 15) e marinhos (ODS 

14), gerando ambiente mais estável, o que reduz também a mudança climática (ODS 

13).  

O ODS 12 e 10 podem ter relação de possibilitadoras indiretas com os ODS 16 

e 17, porque a oferta e a demanda estão ligadas através de uma forte relação. Se 

alteramos a oferta e a demanda, alteramos também o quadro de desigualdade (ODS 

10), porque quando os paradigmas mudam para paradigmas de desenvolvimento 

sustentável, será vantajoso para uma nação fazer alianças com nações que estejam 

alinhadas com essa coerência política (ODS 17). Então se as nações estão agindo 

com paradigmas de desenvolvimento sustentável que inclui paz, inclusão, redução da 

desigualdade, ou seja, sociedades mais equitativas, igualitárias (ODS 16) e produção 

e consumo sustentável (ODS 12), temos o almejado desenvolvimento sustentável. 

Em síntese, os ODS que mais têm relação de suas respetivas metas com as 

metas dos demais ODS são o ODS 12 (PCS) e ODS 10 (redução da desigualdade). 

Ou seja, a realização das metas dos ODS 10 e 12 depende muito da realização de 

forma integrada e coerente, das metas de vários outros ODS Da Agenda 2030. Assim, 

estratégias nacionais de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável com 

interpretações parciais da Agenda 2030 escolhendo um ou outro ODS para ser 

adotado, irão contra a efetiva realização da Agenda 2030. Ou seja, é importante 

perceber que os objetivos e metas precisam ser realizados simultaneamente com uma 

relação precisa e facilitadora para que eles possam ser implementados juntos ao 

mesmo tempo em que um não atrapalhe o outro. 

Ao tratar da importância da interpretação da economia como um sistema 

complexo, Kapoor (2016) indica que "o que acontece em um nó [elemento do sistema] 

é transmitido através da rede [conexões] e é capaz de impactar outros nós em vários 
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graus". Ao interpretar essa ideia no âmbito mundial, é possível afirmar que em uma 

economia global mais interconectada, as políticas de qualquer país podem influenciar 

o desenvolvimento sustentável mundial. Sendo assim, é importante manter o caráter 

nacional de cada país, admitindo que a sustentabilidade é um caminho que pode ser 

traçado de diversas maneiras e que manter essa diversidade cultural traz resiliência 

ao processo evolutivo. 

Em nível nacional, é possível realocar melhor os recursos orçamentários 

destinados a cada Programa Temático, de acordo com as ditas prioridades nacionais, 

assim fará mais sentido a coesão entre a formulação, implementação, avaliação e 

terminação política.  

A Agenda 2030 tem uma redação que trata os efeitos em problemas sociais, 

ambientais, econômicos, mas não cita o tratamento das causas. Um fator que 

atrapalha bastante a construção da coerência e percepção apurada dos recursos 

financeiros nacionais e globais são os fluxos financeiros ilícitos (FFI). Provavelmente 

esses FFI não existem por erros legislativos, mas por incompetência sistêmica e 

governamental e falhas em processos sociais e financeiros. Por exemplo, na exclusão 

social, os indivíduos criam mecanismos para ir contra essa exclusão e se inserir no 

sistema, mesmo que de forma ilícita, o que lhes traz sobrevivência e retorno financeiro. 

É preciso encontrar condições que desencorajem os FFI, melhorando a regulação e 

monitorando o mercado global e instituições., efetivando o desenvolvimento e 

promovendo transparência das instituições em todos os níveis. Uma medida 

interessante é promover o conhecimento dos cidadãos acerca do papel de seu país e 

do indivíduo na promoção do desenvolvimento humano. 

Há também incoerência entre as prioridades políticas ditas na Mensagem 

Presidencial e a alocação orçamentária por Programa Temático. A eficiência e 

relevância de um Programa Temático se baseia em sua estrutura, isto é, a forma que 

foi escrito e pensado e, simultaneamente, os recursos orçamentários a ele alocados. 

Não basta uma redação com um discurso claro de prioridade, a força de um Programa 

está na sua contribuição para os problemas contemporâneos e a alocação 

orçamentária, que é a parte que possibilita a prática. Por exemplo, não faz sentido o 

Programa Temático 2068- Saneamento Básico, que mais contribui para os ODS da 

Agenda 2030 - e para diversos problemas nacionais - ter poucos recursos 
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orçamentários a ele alocados - apenas 0,564% de participação no orçamento Geral 

por Programa Finalístico no Total Geral Orçado para o PPA (enquanto o de 

Previdência Social possui 32,075%). Isso demonstra que a prioridade, na prática, não 

é a mesma que é proclamada.  

Um ponto muito importante não colocado na Agenda 2030 é a questão do bem-

estar físico e psicológico dos indivíduos. É importante que a sobrevivência seja 

garantida, a partir de políticas que garantam a erradicação da miséria e pobreza, 

promovendo saneamento básico, moradia, igualdade racial, entre gêneros, social e 

territorial. No entanto, é necessário que, para promover a sustentabilidade e 

solucionar os problemas contemporâneos, os seres humanos possam ter o exercício 

de sua plenitude, o que diminuiria paulatinamente muitos problemas, principalmente 

a depressão - doença muito presente nos dias de hoje - e o stress, que geram 

diminuição da qualidade de vida e, em casos mais graves, suicídios e que vem 

crescendo mundialmente.   

Quando desenvolvimento sustentável é visto como um resultado final e não 

como um processo, metas são criadas e quando um governo/país consegue atingi-

las, dá-se por satisfeito. No entanto, essa atitude vai contra a própria ideia de 

desenvolvimento, em que o estágio final não deve ser pensado na mesma 

mentalidade em que foi criado, mas a mudança na racionalidade deve acontecer para 

que haja espaço para uma evolução contínua, ininterrupta. 

Kapoor (2016), em seu texto, deixa reflexões: "Quais são as forças que regem 

essa complexidade crescente na economia global?" e "O que pode ser feito sobre 

isso?" Essas indagações não são fáceis de responder, no entanto, é possível afirmar 

que as conexões entre cada elemento do sistema compõem a força do mesmo e que, 

quanto mais integrado for um sistema, mais coerente. Quanto ao que pode ser feito 

não é possível afirmar, mas a interpretação para fins de estudo desse sistema pode 

ser mais holística, buscando encontrar interfaces entre os elementos, ao invés de 

separá-los.  
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CONCLUSÃO 

O presente estudo buscou responder a seguinte questão problema: Como 

analisar a coerência de políticas em um instrumento de planejamento governamental, 

do tipo Plano Plurianual, diante dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

Agenda 2030? 

Contribuições do Estudo 

O referencial teórico pôde contribuir para incorporar o corpo de conhecimento 

sobre a teoria da complexidade e coerência de políticas para interpretar a interface 

global da Agenda 2030, indicando desafios e possibilidades de implementação e 

incorporação dos 17 ODS na Agenda na interface nacional de cada país-membro da 

ONU.   Diversas análises foram realizadas no estudo e estão esquematizadas em 

síntese na Figura 6.  A partir do referencial teórico e da análise sobre a Agenda 2030, 

o estudo avançou no corpo do conhecimento de teoria de complexidade e coerência 

de políticas aplicadas à Agenda 2030 e na interface global-nacional.  O estudo 

também elaborou um método original para leitura e interpretação de planos plurianuais 

em análise quali-quantitativa de coerência de políticas diante da Agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável.   

Figura 6. Conclusão: Síntese sobre as análises realizadas no estudo sobre complexidade e coerência 
de políticas na interface global-nacional da Agenda 2030 e do PPA 2016-2019 do Brasil 
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Realizou-se pesquisa documental pela leitura e interpretação do documento 

contendo a Dimensão Estratégica e do documento contendo a redação e orçamento 

dos Programas Temáticos do Plano Plurianual 2016-2019 do governo federal do 

Brasil, como aprovado e publicado em março de 2016.  

Notou-se que não há citação da Agenda 2030 no documento do PPA 2016-

2019 do governo federal do Brasil, o que traz a dúvida sobre a intencionalidade que o 

Brasil esteja incorporando a Agenda 2030 nas políticas públicas de forma coerente.  

O PPA foi redigido ao longo de 2015 e aprovado em março de 2016.  Em 2015 já se 

tinha a publicação, pela Assembleia Geral da ONU em setembro de 2014, dos 17 ODS 

da Agenda 2030 que, em 2015, estavam apenas em fase final da redação do 

documento na íntegra que seria e foi aprovado na Assembleia Geral da ONU em 

setembro de 2015.  Ou seja, a Agenda 2030 foi aprovada na íntegra antes do prazo 

de deliberação do Poder Legislativo e Executivo do governo federal finalizarem a 

redação e aprovação de emendas ao texto do PPA 2016-2019. 

O PPA 2016-2019 do governo federal do Brasil apresenta 54 Programas 

Temáticos que, na Mensagem Presidencial, é dito que foram pensados sob os pilares 

de redução da desigualdade.  Entretanto, a coerência de políticas revela uma segunda 

situação quando se analisa a redação da Dimensão Estratégica do PPA e o seu 

desdobramento operacional na forma de redação de Programas Temáticos.   

Outras perspectivas para analisar coerência de políticas foram construídas a 

partir de método elaborado nesse estudo e aplicado de forma a revelar novas 

perspectivas sobre coerência de políticas na interface nacional diante da Agenda 

2030.   

A primeira perspectiva para analisar coerência de políticas foi por aproximação 

temática entre a redação dos Programas Temáticos e seus objetivos diante da 

redação dos ODS e suas metas.  Para isso, foi construída uma matriz de cruzamento 

entre os 54 Programas Temáticos do PPA diante dos 17 ODS da Agenda 2030, matriz 

essa que demonstrou sua aplicabilidade como instrumento de análise de coerência 

de políticas, com uso de escala com nível ordinal de medição de grau de aproximação 

temática a partir de critérios definidos pela pesquisadora para a pontuação de 0 a 3.  
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A mesma matriz nos revelou uma segunda perspectiva em coerência de 

políticas a partir do total pontuado em cada ODS da Agenda 2030 diante do grau de 

aproximação temática dos Programas Temáticos do PPA 2016-2019. 

A terceira perspectiva em coerência de políticas foi revelada quando se 

compara a redação de Programas Temáticos com o seu desdobramento operacional 

na forma de valor global de orçamento alocado aos Programas Temáticos.  

Resultados são revelados em formas distintas de prioridades entre os Programas 

Temáticos quando comparados quais programas com maior aproximação temática 

diante da Agenda 2030 e quais tiveram maior valor global de orçamento aprovado 

para os Programas Temáticos nos quatro anos do PPA 2016-2019. 

Há possibilidades para coerência de políticas e uma das formas seria revendo 

as prioridades nacionais e pensando de forma a dar importância a uma integração 

entre a política nacional de um país e a incorporação de políticas globais da Agenda 

2030.   O desafio começa na percepção interna e reconhecimento da incoerência de 

políticas, depois caminhar para formas de acolher todos os ODS e suas respectivas 

metas, sem que um seja implementado em detrimento de outro. Dessa forma, um 

quadro político mais amplo e coerente entrará em vigor, o que melhorará o 

aproveitamento das sinergias entre metas.  

Uma sugestão para a melhora do cenário político é a possibilidade de utilizar 

estudantes de políticas públicas e ter a participação social em forma de auditorias 

junto à gestão governamental para que os objetivos e metas nacionais possam ser 

implementados de forma a se alinhar com a Agenda 2030. Como visto por O’Connor 

et al. (2016), a cooperação entre os diferentes setores de uma sociedade (o que inclui 

mais participação), ajudam a identificar uma abordagem melhor para lidar com a 

complexidade e sua integração dinâmica. 

Foi visto que quanto mais uma política tiver ligações positivas com outras 

políticas, mais ela cooperará para uma real mudança, para uma implementação 

efetiva da Agenda 2030. Portanto, uma política coerente, eficaz, efetiva e somada a 

uma boa governança, deve avançar nos aspectos do desenvolvimento sustentável 

sem afetar outros setores. 
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Sendo assim, os objetivos que são mais integrados podem possuir 

complexidade tamanha que seja difícil incorporar no quadro político, mas com certeza 

trarão recompensas maiores para uma nação, como foi visto nos resultados de 

implementação da Agenda 2030 na Escala Global. 

Questões para futuros estudos 

Algumas questões são aqui propostas visando contribuição para avanços no corpo de 

conhecimento em futuros estudos: 

1. Em futuros estudos, como orientar a explicitação e declaração sobre os critérios 

subjetivos no método de leitura e interpretação adotado pelo pesquisador ao 

analisar e pontuar o grau de aproximação temática entre programas de planos 

plurianuais e os ODS e suas metas forma, permitindo condições para comparação 

de métodos e dos documentos na forma de planos plurianuais?  Isso pois ler o 

título do programa de política pública no plano plurianual, sem ler detalhadamente 

os objetivos do programa, não esclarece sobre o programa de política pública.  Ler 

o título do ODS sem ler detalhadamente as metas do ODS não esclarece o ODS.  

Percebemos essa situação ao se buscar a leitura.  Títulos são visões muito 

resumidas e não nos esclarecem sobre os conteúdos contidos nos programas e 

nos ODS.  Aplicativos que façam a leitura e interpretação de linguagem podem ser 

úteis se fizermos um algoritmo para esse propósito de comparação entre planos 

plurianuais e Agenda 2030. 

2. A revisão anual do PPA 2016-2019 alterou as prioridades em valores globais de 

orçamento entre os Programas Temáticos?  A cada ano as metas para alcançar 

os objetivos dos programas nos planos plurianuais são aprovadas.  Uma linha de 

estudo é verificar se há alteração de metas ou até de revisão de programas no 

plano plurianual, alterando-se, por acordos políticos ou conjunturas econômicas, o 

que era o plano plurianual.  Estudar como a versão inicialmente aprovada foi 

revista anualmente no plano plurianual nos indicaria tais alocações de valor orçado 

para os Programas Temáticos, nos indicando os pesos de cada programa no 

conjunto de prioridades do plano plurianual. 
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3. O quanto e como os valores globais de orçamento alocados aos Programas 

Temáticos estão sendo aplicados efetivamente a cada ano do PPA 2016-2019? 

Isso pois valor total orçado é dado que indica o valor dedicado aos programas de 

políticas públicas em planos plurianuais.  Ao partirmos para estudos sobre a 

implementação dos valores orçados no acompanhamento anual e na revisão anual 

dos planos plurianuais, revela-se um outro caminho para estudos que podem 

confirmar ou desconfirmar o que foi orçado e implementado. 

4. Quais ODS representam questões a serem priorizadas para o valor global de 

orçamento visando seus impactos na direção do desenvolvimento sustentável? A 

partir da explanação das conexões entre os ODS, elaboradas por (BLANC, 2016), 

é possível adaptar políticas em diversas escalas (nacionais, regionais, globais) que 

incorporem e priorizem os ODS mais integrados, afim de tornar também o plano 

político complexo e coerente. Verificar se os ODS mais nevrálgicos por terem mais 

interações com outros ODS são priorizados é uma outra linha de estudos em 

coerência de políticas. 

5. Utilização do método elaborado para análise de coerência de políticas na interface 

nacional (matriz de cruzamento entre Programas Temáticos do PPA x ODS da 

Agenda 2030) por profissionais que lidem com cada uma das áreas expressas 

dentro da matriz no processo de formulação de políticas de um instrumento 

governamental do tipo Plano Plurianual.  
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Apêndice 1. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e respectivas metas na 

Agenda 2030 

ODS 
Agenda 

2030 Metas dos ODS da Agenda 2030 
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s 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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 
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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 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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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 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. 

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. 

3.9 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.a fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da 
Organização Mundial de Saúde em todos os países, conforme apropriado. 



92 

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, redução de riscos e gerenciamento de riscos 
nacionais e globais à saúde.. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 
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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. 

O
D

S 
0

6 
- 

A
ss

eg
u

ra
r 

a 
d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

e 
e

 g
es

tã
o

 s
u

st
e

n
tá

ve
l d

a 
ág

u
a 

e
 s

an
ea

m
e

n
to

 p
ar

a 
to

d
o

s 

6.1 até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e 
acessível para todos. 

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. 

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 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. 

6.5 até 2030, 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 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 
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eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, 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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7.1 até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a 
serviços de energia. 

7.2 até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na 
matriz energética global. 

7.3 até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 até 2030, 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. 
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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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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, 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. 

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. 

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. 

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. 

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 commodities. 

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. 
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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. 

10.2 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. 

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 políticas de proteção social, e 
alcançar progressivamente uma maior igualdade. 

10.5 melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições 
financeiras globais, e fortalecer a implementação de tais regulamentações . 
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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. 

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 insulares em desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem 
litoral, de acordo com seus planos e programas nacionais. 

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%. 
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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. 

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. 

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. 

11.4 fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural 
do mundo. 

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. 

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. 

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. 

11.a apoiar relações econômicas, sociais 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. 
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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 até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais . 

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. 

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 até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, 
redução, reciclagem e reuso. 

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. 

12.7 promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e 
prioridades nacionais. 

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. 

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. 
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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. 

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 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. 
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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. 
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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. 

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 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. 

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, 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. 

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. 

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. 

14.b proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos 
marinhos e mercados. 

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”. 
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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. 
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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 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. 

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. 

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 por meio do aumento da capacidade das comunidades 
locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável. 
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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 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. 

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. 
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16.9 até 2030, 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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l 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. 

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. 

17.3 Finanças: mobilizar recursos financeiros adicionais para os países em 
desenvolvimento a partir de múltiplas fontes. 

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. 

17.5 Finanças: adotar e implementar regimes de promoção de investimentos para os 
países de menor desenvolvimento relativo. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

17.13 Questões Sistêmicas – Coerência de políticas e institucional: aumentar a 
estabilidade macroeconômica global, inclusive por meio da coordenação e da 
coerência de políticas. 

17.14 Questões Sistêmicas – Coerência de políticas e institucional: aumentar a 
coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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Apêndice 2. Matriz CTPT x ODS de Aproximação Temática dos 54 Programas do PPA 2016-2019  

aos 17 ODS da Agenda 20307 

Código e título do 

Programa Temático 

do PPA 

CCP 
ODS 

01 

ODS 

02 

ODS 

03 

ODS 

04 

ODS 

05 

ODS 

06 

ODS 

07 

ODS 

08 

ODS 

09 

ODS 

10 

ODS 

11 

ODS 

12 

ODS 

13 

ODS 

14 

ODS 

15 

ODS 

16 

ODS 

17 

Totalização de Pontos 

por ODS 
27 23 82 61 43 38 12 47 28 73 80 17 70 29 69 102 121 

2061 - Previdência 

Social 
6 18 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

2077 - 

Agropecuária 

Sustentável 

17 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 2 2 

                                            
7 Legenda:   
CTPT – Código e Título do Programa Temático  
PPA – Plano Plurianual  
CCP – Contribuição Conceitual do Programa Temático do PPA 2016-2019 
ODS – Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

8 A escala ordinal de 0 a 3 atendeu aos seguintes critérios: 
0 - Não foi vista nenhuma aproximação temática entre o título e objetivos tratados pelo Programa Temático e os temas tratados pelas metas do ODS; 
1- Há pouca aproximação temática entre o título e objetivos tratados pelo Programa Temático e os temas tratados pelas metas do ODS;  
2- Há razoável aproximação temática entre o título e objetivos tratados pelo Programa Temático e os temas tratados pelas metas do ODS; 
3- Há muita aproximação temática entre o título e objetivos tratados pelo Programa Temático e os temas tratados pelas metas do ODS.  O Programa 
Temático trata os problemas que condizem com a elaboração do ODS dessa coluna, de forma que se o programa for estabelecido, o ODS poderá ser 
realizado de forma abrangente: ambos apontam na mesma direção. 
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2049 - Moradia 

Digna 
31 3 1 3 2 1 3 1 2 2 3 3 0 1 0 1 3 2 

2015 - 

Fortalecimento do 

Sistema Único de 

Saúde (SUS) 

16 1 0 3 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 2 2 

2071 - Promoção 

do Trabalho 

Decente e 

Economia Solidária 

25 3 2 1 1 0 0 1 3 0 3 3 2 2 0 0 3 1 

2053 - Petróleo e 

Gás 
6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 

2029 - 

Desenvolvimento 

Regional e 

Territorial 

22 1 0 0 1 2 0 1 2 3 1 2 0 3 2 0 1 3 

2079 - 

Desenvolvimento 

da Indústria, 

Comércio e 

Serviços 

10 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 2 0 0 0 0 2 

2037 - 

Consolidação do 

Sistema Único de 

Assistência Social 

(SUAS) 

18 2 0 3 0 2 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 3 1 
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2033 - Energia 

Elétrica 
17 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 2 0 3 0 2 1 2 

2080 - Educação 

de qualidade para 

todos 

30 1 0 3 3 3 0 0 3 1 3 3 1 0 0 3 3 3 

2012 - 

Fortalecimento e 

Dinamização da 

Agricultura Familiar 

29 1 3 3 1 3 0 0 3 0 3 3 0 3 0 3 2 1 

2019 - Inclusão 

social por meio do 

Bolsa Família, do 

Cadastro Único e 

da articulação de 

políticas sociais 

29 3 2 3 2 2 0 1 3 0 2 3 0 0 0 2 3 3 

2087 - Transporte 

Terrestre 
13 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 2 1 1 

2021 - Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação 

25 0 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 0 3 0 3 2 3 

2024 - Comércio 

Exterior 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

2058 - Defesa 

Nacional 
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

2048 - Mobilidade 

Urbana e Trânsito 
14 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 2 0 1 2 2 
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2022 - 

Combustíveis 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

2068 - Saneamento 

Básico 
39 3 0 3 2 2 3 0 3 3 3 3 0 2 3 3 3 3 

2086 - Transporte 

Aquaviário 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 

2025 - 

Comunicações 

para o 

Desenvolvimento, a 

Inclusão e a 

Democracia 

23 0 0 0 3 0 3 0 0 2 2 2 2 0 0 3 3 3 

2084 - Recursos 

Hídricos 
12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 

2047 - 

Simplificação da 

Vida da Empresa e 

do Cidadão: Bem 

Mais 

Simples Brasil 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

2027 - Cultura: 

dimensão essencial 

do 

Desenvolvimento 

26 0 0 3 3 3 0 0 0 1 3 3 1 0 0 3 3 3 
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2017 - Aviação 

Civil 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

2035 - Esporte, 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

22 1 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 

2066 - Reforma 

Agrária e 

Governança 

Fundiária 

29 2 3 2 2 3 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 3 2 

2081 - Justiça, 

Cidadania e 

Segurança Pública 

15 0 0 2 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 3 3 

2065 - Proteção e 

Promoção dos 

Direitos dos Povos 

Indígenas 

26 1 0 3 3 1 0 0 2 0 3 3 2 0 0 3 3 2 

2069 - Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

22 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2 2 2 3 0 3 2 1 

2059 - Política 

Nuclear 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

2038 - Democracia 

e Aperfeiçoamento 

da Gestão Pública 

20 0 0 2 2 0 2 0 0 0 3 2 0 3 0 0 3 3 

2082 - Política 

Externa 
10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 
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2040 - Gestão de 

Riscos e de 

Desastres 

19 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 2 

2078 - 

Conservação e Uso 

Sustentável da 

Biodiversidade 

18 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 2 3 0 3 2 3 

2042 - Pesquisa e 

Inovações para a 

Agropecuária 

12 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 1 

2050 - Mudança do 

Clima 
17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 3 3 3 3 

2039 - Gestão da 

Política Econômica, 

Garantia da 

Estabilidade do 

Sistema Financeiro 

Nacional e 

Melhoria do 

Ambiente de 

Negócios 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 3 

2054 - 

Planejamento 

Urbano 

33 1 0 3 3 0 3 0 2 3 3 0 0 3 3 3 3 3 

2076 - 

Desenvolvimento e 

Promoção do 

Turismo 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 
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2062 - Promoção, 

Proteção e Defesa 

dos Direitos 

Humanos de 

Crianças e 

Adolescentes 

22 0 0 3 3 2 1 0 2 0 3 2 0 0 0 3 3 0 

2063 - Promoção e 

Defesa dos Direitos 

de Pessoas com 

Deficiência 

23 0 0 3 3 2 1 0 3 0 3 2 0 0 0 3 3 0 

2028 - Defesa 

Agropecuária 
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

2056 - Política 

Espacial 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 

2085 - Redução do 

impacto social do 

álcool e outras 

drogas: Prevenção, 

Cuidado e 

Reinserção Social 

19 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 

2064 - Promoção e 

Defesa dos Direitos 

Humanos 

29 3 0 3 3 3 3 0 2 0 0 3 0 0 0 3 3 3 

2041 - Geologia, 

Mineração e 

Transformação 

Mineral 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 
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2016 - Políticas 

para as Mulheres: 

Promoção da 

Igualdade e 

Enfrentamento à 

Violência 

21 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 

2083 - Qualidade 

Ambiental 
29 0 2 3 1 0 3 0 0 0 2 3 0 3 3 3 3 3 

2046 - Oceanos, 

Zona Costeira e 

Antártica 

15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 2 

2052 - Pesca e 

Aquicultura 
9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 

2044 - Promoção 

dos Direitos da 

Juventude 

22 0 0 3 3 2 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 3 3 

2034 - Promoção 

da Igualdade 

Racial e Superação 

do Racismo 

24 0 0 3 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 
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Apêndice 3. Valor global orçado para os 54 Programas Temáticos no PPA 2016-2019 

Código e título do Programa Temático do PPA 
Valor Global do Programa 
Temático (em R$ 1.000,00) 

(VGP) 

2061 - Previdência Social  R$      2.233.934.419,00  

2077 - Agropecuária Sustentável  R$         892.874.491,00  

2049 - Moradia Digna  R$         637.846.815,00  

2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)  R$         442.007.143,00  

2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária  R$         331.552.388,00  

2053 - Petróleo e Gás  R$         281.556.720,00  

2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial  R$         256.892.179,00  

2079 - Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços  R$         255.350.095,00  

2037 - Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)  R$         243.314.472,00  

2033 - Energia Elétrica  R$         212.135.006,00  

2080 - Educação de qualidade para todos  R$         199.949.567,00  

2012 - Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar  R$         132.503.412,00  

2019 - Inclusão social por meio do Bolsa Família, do Cadastro Único e da articulação de políticas sociais  R$         123.165.465,00  

2087 - Transporte Terrestre  R$         111.349.399,00  

2021 - Ciência, Tecnologia e Inovação  R$           92.502.648,00  

2024 - Comércio Exterior  R$           81.462.882,00  

2058 - Defesa Nacional  R$           67.466.162,00  

2048 - Mobilidade Urbana e Trânsito  R$           66.093.718,00  

2022 - Combustíveis  R$           39.799.041,00  

2068 - Saneamento Básico  R$           39.273.252,00  

2086 - Transporte Aquaviário  R$           35.373.678,00  

continua... 
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2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia  R$           32.884.350,00  

2084 - Recursos Hídricos  R$           21.366.497,00  
2047 - Simplificação da Vida da Empresa e do Cidadão: Bem Mais 
Simples Brasil 

 R$           19.129.140,00  

2027 - Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento  R$           14.745.135,00  

2017 - Aviação Civil  R$           14.322.776,00  

2035 - Esporte, Cidadania e Desenvolvimento  R$           12.870.873,00  

2066 - Reforma Agrária e Governança Fundiária  R$             8.922.888,00  

2081 - Justiça, Cidadania e Segurança Pública  R$             8.722.064,00  

2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas  R$             6.679.813,00  

2069 - Segurança Alimentar e Nutricional  R$             5.714.043,00  

2059 - Política Nuclear  R$             4.805.196,00  

2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública  R$             4.700.573,00  

2082 - Política Externa  R$             4.547.449,00  

2040 - Gestão de Riscos e de Desastres  R$             4.180.826,00  

2078 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade  R$             2.944.856,00  

2042 - Pesquisa e Inovações para a Agropecuária  R$             2.846.513,00  

2050 - Mudança do Clima  R$             2.559.400,00  
2039 - Gestão da Política Econômica, Garantia da Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional e 
Melhoria do Ambiente de Negócios 

 R$             2.383.652,00  

2054 - Planejamento Urbano  R$             2.124.367,00  

2076 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo  R$             2.113.223,00  

2062 - Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes  R$             1.575.303,00  

2063 - Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência  R$             1.514.434,00  

2028 - Defesa Agropecuária  R$             1.420.007,00  

2056 - Política Espacial  R$                906.870,00  

continua... 

continuação 
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2085 - Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social  R$                658.837,00  

2064 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos  R$                654.472,00  

2041 - Geologia, Mineração e Transformação Mineral  R$                522.244,00  

2016 - Políticas para as Mulheres: Promoção da Igualdade e Enfrentamento à Violência  R$                521.479,00  

2083 - Qualidade Ambiental  R$                513.044,00  

2046 - Oceanos, Zona Costeira e Antártica  R$                492.271,00  

2052 - Pesca e Aquicultura  R$                418.596,00  

2044 - Promoção dos Direitos da Juventude  R$                350.303,00  

2034 - Promoção da Igualdade Racial e Superação do Racismo  R$                160.547,00  

 

continuação 


