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A Importância Estratégica dos 

ODS e Exemplos de Sucesso 

na Implementação
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Agenda 2030 – Oportunidades e Desafios

Quebra Cabeça Visão Sistêmica 

Oportunidades:
1. Permite o resgate do

planejamento com visão
estratégica de longo
prazo;

2. A integração de ações
através de articulações de
atores/stakeholders.

Desafios:
1. Romper com barreiras

culturais que
desestimulam a
cooperação;

2. Promover diálogo para
mediação de conflitos.

Até 2030 o Brasil e outros 192 países  se comprometeram  a alcançar os 17 objetivos e 169 metas.



A Comissão Nacional para os ODS (CNODS) 
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Plano de Ação (CNODS) - Eixos Estratégicos

4

1. Gestão e 
Governança da 

Comissão Nacional 
para os ODS

Estabelecer 
governança que 

garanta efetividade 
à CNODS

Plano de Ação da 
CNODS e Câmaras 

Temáticas

2. Disseminação 
da Agenda 2030

Difundir a Agenda 
2030  engajando 

atores 
governamentais e 

sociedade civil

Difusão em diversas 
esferas da 
sociedade

3. Agenda 2030 
Brasil 

(internalização)

Expressar metas e 
indicadores globais 

dos ODS à 
realidade brasileira

Alinhamento das 
políticas públicas 
federais com os 

ODS

4. Territorialização

(interiorização)

Articular as 
políticas públicas 
com iniciativas da 

sociedade civil

Criação de 
Comissões Estaduais 

e Municipais

5. 
Acompanhamento 
e Monitoramento

Acompanhar e 
avaliar o progresso 

do Brasil da 
Agenda 2030

Metas e 
Indicadores 
agregados e 

setoriais



Camara Temática – ODS 17
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Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a 
parceria global para o desenvolvimento sustentável



Câmara Temática ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação: 5 diretrizes
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Finanças

(mobilidade de recursos).

Tecnologia

(promoção de 
desenvolvimento, 

transparência e difusão de 
tecnologia)

Capacitação

(esforços para capacitação 
orientada)

Comércio

(sistema multilateral aberto, 
normatizado e equitativo).

Questões sistêmicas 

(políticas institucionais 
concretas voltadas para o 

desenvolvimento sustentável, 
parcerias multissetoriais).

COOPERAÇÃO MULTI-NÍVEL E MULTI-ESCALA
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Matérias-primas Fornecedores
Logística 

de Entrada

Operações 
da 

Empresa
Distribuição

Uso do 
Produto 

Final

Fim da 
Vida do 
Produto

Aumentar 
competências 

técnicas e 
profissionais

Promover a 
igualdade de 

oportunidades 
para cargos de 

liderança

Incentivar a 
geração de 
emprego 
decente

Adotar 
práticas 

sustentáveis

Minimizar a 
liberação de 

produtos 
químicos

Apoiar relações 
econômicas, 

sociais e 
ambientais 

positivas entre 
áreas

Aumentar a capacidade 
institucional sobre mitigação, 

adaptação e redução de 
impactos da mudança do 

clima

C
ad

ei
a 

d
e

 V
al

o
r

Aumentar a 
renda do 
pequeno 
agricultor

Promover a 
saúde 

mental e o 
bem-estar

Promover 
Gestão 

Sustentável 
de Florestas

Fomentar a 
industrialização 

inclusiva e 
sustentável

complience Incentivar 
parcerias

Incentivar o 
uso de 

energia limpa

Responsabilidade 
Social

Empoderar e 
promover a 

inclusão social, 
econômica de 

todos

Apoiar o uso 
sustentável 

dos recursos 
marinhos

ODS no Cadeia de Valor da Empresa



Conclusões
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Atores e 
Funções

A Agenda 2030 representa oportunidades e desafios ao país: implementar 
políticas e programas  transversais  e  intersetoriais.

Comissão Nacional para os ODS (CNODS) estruturada com missão de criar  
mecanismos  institucionais  que  estabeleçam  as  condições  adequadas  à 
implementação dos ODS.

A CNI tem participação relevante representando o setor produtivo na CNODS.

O Governo tem a Agenda 2030 como prioridade na implementação das 
políticas públicas.

As ações de mitigação e potencialização da Agenda 2030 no setor privado 
fazem com que o mesmo possua vital importância para o alcance dos ODS, 
que também representa uma oportunidade de abrir novos mercados.



www.odsbrasil.gov.br 

GRATO PELA ATENÇÃO E PARCERIA!
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