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Genesis: é importante compreender como todo 
esse processo surgiu. 

Discussão política para definir a sequência dos 
ODM 

  => proposta  

Institutos Nacionais de Estatística: desafios 
•  Objetivos   (definidos) 
•  Metas         (definidas) 

•  Indicadores (????????) 



Questões a serem consideradas 

⇒ Alguns objetivos/metas tem significados diferentes em 

diferentes regiões 

⇒ Alguns objetivos/metas foram definidos para situações ou 

regiões específicas 

⇒ Alguns indicadores são polêmicos mesmo dentro de cada 

país 

Desafio: 

A tarefa não é definir apenas indicadores mas 

enfrentar a discussão sobre conceitos, 

compreensões dos fatos etc. 



•  17 Objetivos 

•  169 Metas 

•  Indicadores [….100……] 

Não apenas um grande 
número mas, pior 

cobrindo uma variedade 
enorme de conhecimento 

A equipe no primeiro momento!!!!!! 



•  Primeira discussão sobre indicadores foram dois dias 
antes da 46ª Sessão da Comissão Estatística 2015. 

•  Estabelecimento do Inter-Agency and Expert Group on 
Sustainable Development Goal Indicators (IAEG-SDGs). 

•  1ª reunião do IAEG-SDGs foi realizada em 1 e 2 de 
junho, em NY – participação da Missão Permanente do 
MRE.  
 

Agenda Pós-2015  



Brasil foi eleito membro do Inter-Agency and Expert Group – IAEG – 
SDG representando o Mercosul e Chile 

Chair of UN Statistical Commission:* 
United Kingdom 
 
Eastern Africa: 
Tanzania 
Uganda 
 
Middle and Southern Africa: 
Botswana 
Cameroon 
 
Western Africa: 
Cabo Verde 
Senegal 
 
Northern Africa: 
Algeria 
 
Western Asia: 
Armenia 
Bahrain 
Egypt 
 

Central, Eastern, Southern, and 
South-Eastern Asia: 
China 
India 
Kyrgyzstan 
The Philippines 
 
Oceania: 
Fiji 
Samoa 
 
The Caribbean: 
Cuba 
Jamaica 
 
Central and South America: 
Brazil 
Colombia 
Mexico 
 

Eastern Europe: 
Russian Federation 
 
North America and 
Northern, Southern and 
Western Europe: 
Canada 
France 
Germany 
The Netherlands 
Sweden 
 
 
* The Chair of the 
United Nations 
Statistical Commission is 
a member of the IAEG-
SDGs ex-officio. 
 



1ª reunião do IAEG-SDGs – 1 e 2 de junho NY 

Algumas decisões (relat[orio final):  
 
•  Método de trabalho. 
•  Processo de seleção de indicadores. 
•  Questões críticas como desagregação ou 

interligações entre metas. 
•  Primeira lista de indicadores formalmente 

apresentada para análise. 
•  Plano de trabalho. 
•  Cronograma de ações 



Realização: IBGE - no Rio de Janeiro 
 
Período: 29, 30 de junho e 1º de julho de 2015 
  
Objetivo: Reunir instituições produtoras de informações para iniciar o trabalho 
de definição dos indicadores a serem considerados para o acompanhamento dos 
ODS, na perspectiva de fortalecer capacidades e possibilitar o atendimento de 
demandas nacionais e internacionais relacionadas à Agenda de 
Desenvolvimento Pós-2015.  
 
Apoio:  

-  Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)    
-  Ministério das Relações Exteriores (MRE),  
-  Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
-  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)  
-  Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (Centro Rio+)   

Encontro de Produtores visando à Agenda de 
Desenvolvimento Pós-2015  



•  Após o encontro a proposta brasileira obtida a 
partir da discussões dos 17 grupos de trabalho foi 
enviada aos demais paíse para comentários. 

•  Com as respostas obteve-se uma proposta 
comum dos países. 

•  Enviada ao secretariado da IAEG-SDGs 



Brasil 

Mercosul e 
Chile 

 
IAEG-SDGs 



Em seguida o secretariado do IAEG-SDGs  estabeleceu 
o processo  de trabalho: 
 
•  Alista de indicadores com os indicadores 

classificados por: viabilidade, apoio e relevância. 
Obtida a partir da votação dos países. 

•  Com os comentários recebidos foi feito um ajuste de 
acordo com os comentários mas, também, com  as 
regras definidas no primeiro encontro (número 
limitado, indicadores SMART etc.) 

•  A partir deste ajuste e filtragem os indicadores 
restantes foram classificados em: 

•  VERDES 
•  AMARELOS 
•  CINZAS 



Cronograma das atividades - ODS 
   
	
	

A#vidades	 Datas	previstas	
Envio	de	lista	de	indicadores	propostos	pelas	agências	(UNSD)		 7	de	julho	/	11	de	agosto	

(ajustes	nas	metas)		

Avaliação	dos	indicadores	propostos	–	Brasil		(IBGE	e	insFtuições	
produtoras	de	informações	oficiais)	

24	de	agosto		

Avaliação	dos	indicadores	ODS	-	outros	países	Mercosul	e	Chile		 31	de	agosto		

Consolidação	da	proposta	Mercosul	e	Chile	e	envio	pelo	IBGE	para	UNSD	
como	membro	do	IAEG-SDGs		

4	de	setembro		

Envio	de	lista	atualizada	de	possíveis	indicadores	(UNSD)	 21	de	setembro		

Comentários	finais	sobre	a	lista	atualizada	(Mercosul	e	Chile)	e	envio	para	
UNSD	

15	de	outubro		

II	Reunião	IAEG-SDGs	(Bangkok	–	Tailândia)		 26	a	28	de	outubro		

Versão	da	proposta	de	indicadores	resultante	da	reunião	IAEG-SDGs	
(UNSD)	

25	de	novembro		

Submissão	do	documento	do	IAEG-SDGs	para	a	47ª	Sessão	da	Comissão	de	
Esta^sFca	das	Nações	Unidas		

15	de	fevereiro		

47ª	Sessão	da	Comissão	de	Esta^sFca	das	Nações	Unidas	(aprovação	dos	
indicadores)		

8-11/março	2016	



2ª Reunião do IAEG 26-28 de outubro  ESCAP Bangkok   

•  Participação dos membros do grupo mais agências e 
representantes da sociedade civil. 

•  Discussão dos indicadores que foram assinalados 
como amarelos para que fossem redefinidos como 
verdes ou cinzas. 

•  Os verdes foram aceitos provisoriamente. 
•  Tensão permanente com os não membros do IAEG-

SDGs. 

Resultado: uma lista com indicadores verdes e cinzas.  
Enviada aos países para avaliação até 20/11. 



Audio conferência do IAEG 16 de novembro 2015 
 

Dúvidas ainda sobre alguns indicadores em função de 
comentários recebidos (Objetivo 17, 3.9, 9.5, 15.3.1). 
 

•  Decisões sobre os verdes. 
•  Plano de trabalho para os indicadores cinza 

Após a audio conferência incorporaram mais 
sugestões e em 20/11 nova planilha foi recebida 
para finalizar os comentários os verdes e os 
amarelos e enviar até 25/11. 



Workplan on the “grey” indicator: 

1 Dec 2015: The Secretariat will share a file indicating for each indicator  issues to be 
resolved based on inputs from the previous consultations (indicators that were grey before 
Bangkok) and results of the discussion in Bangkok (for the new grey indicators)  

7 Dec. – 14 Dec 2015: Open consultation on grey indicators with observers of IAEG and all 
other stakeholders  

14 Dec. 18 Dec 2015 – The Secretariat prepares a compilation of inputs by observers and 
other stakeholders 

21 Dec. – 22 Jan. 2016:  Consultation among Members on the closed collaboration platform. 

1 Dec 2015 – 8 Feb 2016:  Relevant agencies/entities provide additional technical  support 
upon request 

8 Feb. 2016:  The Co-chairs will share with the Members the first draft of the background 
document on the grey indicators that will be prepared by the Secretariat under the guidance of 
the co-chairs for review and comments. 	

15 Feb. 2016:  Final draft of the background document of the grey indicators, based on 
Members’ comments, posted on the Statistical Commission website	
	



Obrigado 
roberto.olinto@ibge.gov.br 


