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Muitos países avançaram significativamente na transição dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODM), que expiraram em 2015, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os 17 ODS
interdependentes abrangem questões sociais, econômicas e ambientais, bem como governança e parcerias.
Cada objetivo tem uma lista de metas, que são aferidas por meio de indicadores.
O marco global para indicadores desenvolvido pelo Grupo Interagências e de Peritos sobre Indicadores
dos ODS (Inter-agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators — IAEG-SDGs) contém
232 indicadores distintos para aferir 169 metas para os 17 ODS. Esses indicadores são classificados em três
“grupos”, identificados a seguir:


Grupo 1: Indicadores do Grupo 1 são conceitualmente claros e contam com uma
metodologia estabelecida internacionalmente com padrões acessíveis e com dados
que são produzidos regularmente por pelo menos 50 por cento dos países em todas
as regiões em que o indicador é relevante.



Grupo 2: Indicadores do Grupo 2 são conceitualmente claros, contam com uma
metodologia estabelecida internacionalmente com padrões acessíveis, mas os dados
não são produzidos pelos países.



Grupo 3: Indicadores do Grupo 3 atualmente não contam com uma metodologia estabelecida
internacionalmente ou padrões, mas eles estão sendo (ou serão) desenvolvidos e testados.

O IAEG-SDGs tem alcançado grandes progressos na abordagem de coleta de dados e na metodologia para
a maioria dos indicadores, reconhecendo-lhes formalmente e permitindo uma aferição mais completa dos
conjuntos de indicadores no marco global dos indicadores dos ODS.
A classificação atualizada contém 93 indicadores para o Grupo 1,72 indicadores para o Grupo 2 e 63 indicadores
para o Grupo 3. Adicionalmente, há cinco indicadores que pertencem a vários grupos (componentes diferentes
são classificados em grupos diferentes).
Muitos dos indicadores foram reclassificados do Grupo 3 ao Grupo 2, e do Grupo 2 ao Grupo 1. No fim de abril
de 2019, a classificação englobava 100 indicadores do Grupo 1, 82 indicadores do Grupo 2 e 44 indicadores
do Grupo 3, com 6 indicadores sendo classificados em mais de um grupo. Uma avaliação mais aprofundada
será conduzida na 51ª. Sessão da Comissão Estatística das Nações Unidas, em março de 2020. Os grupos
são revistos regularmente; o resultado final será que os Grupos 2 e 3 irão desaparecer e apenas um grupo
permanecerá, contendo o conjunto total dos indicadores.
Nos âmbitos das análises nacionais voluntárias (Voluntary National Reviews — VNR) apresentadas no
fórum político de alto nível e de relatorias nacionais dos ODS, departamentos estatísticos nacionais,
agências depositárias e outras agências parceiras de certos indicadores têm feito o possível para aumentar
significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, rápidos e confiáveis, desagregados por várias
características tais como renda, gênero, idade, etnicidade, localização geográfico, etc., que são relevantes
aos contextos nacionais. O progresso constante em localizar e mobilizar os recursos necessários para se
implementar os 17 ODS é notável, considerando-se a vasta gama de realidades nacionais distintas.
Ao serem revisadas e monitoradas as várias rodadas de VNRs globais, de 2016 e 2018, a respeito da
implementação dos ODS, notamos, na maioria dos países, um grupo de indicadores que — do ponto de vista
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das autoridades do país respectivo — não se aplica ao seu contexto nacional. Denominamos esse conjunto o
“Grupo 0”, que representa porcentagens variáveis que podem exceder 50 por cento do total de 232 indicadores
—por exemplo, 12 indicadores para a Malásia (5 por cento), 144 indicadores para a Holanda (19 por cento),
70 indicadores para a Moldova (30 por cento), 109 indicadores para a Suécia (47 por cento), etc.
Nenhum das VNRs declara explicitamente o número de indicadores do Grupo 0 ou explica por que esses
indicadores não são considerados aplicáveis aos contextos nacionais.
Para propósitos de melhor relatoria e clareza, recomendamos que tanto as VNRs e quantos os ciclos de relatoria
nacionais a respeito dos ODS incluam o Grupo 0 como um grupo adicional de indicadores.
Contrariamente à abordagem Norte-Sul dos ODM, os ODS aplicam-se universalmente a todos os países
(desenvolvidos, em desenvolvimento e os menos desenvolvidos). Dada essa heterogeneidade significativa,
é importante — quando se afere o desempenho de acordo com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável — que um país possa adicionalmente fornecer uma explicação válida (mesmo que breve), com
base em evidências da razão pela qual o conjunto de indicadores do Grupo 0 é considerado irrelevante para
seu contexto nacional.
FIGURA 1
Classificação dos grupos de indicadores globais dos ODS, abril de 2019*
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*Nota: Seis outros indicadores têm componentes em grupos diferentes.
Fonte: Elaboração dos autores.
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