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Um dos mais significativos acontecimentos previstos para 2015 é a planejada 
adoção de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, como forma de superação dos precários - embora muito 
benéficos - Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Para isso haverá em 
setembro uma “cúpula especial sobre desenvolvimento sustentável”.  

O problema é que ficou excessivamente dispersiva a proposta resultante dos dois 
anos de amplo e profundo processo de consultas a todos os interessados, seguidos 
de delicados entendimentos multilaterais. O “grupo de trabalho aberto” da 
Assembleia (OWG), coordenado pelos representantes da Hungria e do Quênia, 
acabou optando por dezessete objetivos com 169 metas, o que viria a exigir algo 
como quinhentos indicadores (mantida a média dos ODM).    

Esse resultado tem um lado extremamente positivo, pois demonstra não ser 
possível reduzir a noção de desenvolvimento sustentável a um mero punhado de 
ambições. Muito menos amesquinhá-la mediante a ingênua narrativa de que ele 
só teria três dimensões.  

Claro, é até bem razoável que as empresas pragmaticamente entendam que a 
sustentabilidade se apoia num “tripé” (três “pilars”, ou três “p”), formado por 
preocupações tão somente econômicas (“profit”), sociais (“people”) e 
ambientais (“planet”). Mas nada pode ser mais desastroso do que legitimar a 
transferência mecânica desse esquema para o âmbito das nações e das relações 
interestatais, pois nestes podem ser muito mais decisivas dimensões como a 
política e a cultural, consideradas exógenas pelo mundo dos negócios. 

Ao mesmo tempo, também é clara a inviabilidade da opção proposta pelo OWG, 
pois o mais provável é que só sociedades da Escandinávia conseguiriam 
operacionalizar e monitorar as tais 169 metas. 

Então, a esperança é que tamanho nevoeiro possa se dissipar com um bom 
acordo sobre a maneira de compactar os inevitavelmente numerosos objetivos de 
desenvolvimento sustentável em algum “kit” que seja conciso e fácil de 
comunicar, sem que por isso deixe de ser ambicioso e aplicável por todos os 
países.  

São muito esclarecedoras, nesse sentido, as 47 páginas do relatório-síntese sobre 
a Agenda Pós-2015 divulgado há três semanas pelo Secretário-Geral da ONU: 
“The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and 
Protecting the Planet”.  
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Ban-Ki Moon propõe integrar em seis elementos os dezessete objetivos propostos 
pelo OWG:     

Dimensões Objetivos Destaques 

DIGNIDADE 
Acabar com a pobreza e combater as 

desigualdades. 

Erradicar a pobreza em 2030, com especial 

atenção aos direitos das mulheres, dos 

jovens e das minorias. 

GENTE 

Garantir vidas saudáveis, 

conhecimento e inclusão das mulheres 

e das crianças. 

Tolerância zero para qualquer violência; 

pleno direito à educação; e acesso 

igualitário a recursos financeiros e 

fundiários.  

PROSPERIDADE 
Fazer crescer uma forte, inclusiva, e 

transformadora economia. 

Para fazer crescer economias inclusivas e 

sustentáveis será vital transformar os 

modelos de negócios e criar valores 

compartilhados.  

PLANETA 

Proteger nossos ecossistemas para 

todas as sociedades e para nossos 

descendentes. 

Abordar com equidade a mudanças 

climática, a desertificação e os usos 

predatórios do solo, de modo a interromper 

a perda de biodiversidade. 

JUSTIÇA 
Promover sociedades seguras e 

pacíficas, com fortes instituições. 

As instituições públicas precisam ser, em 

todos os níveis, confiáveis, inclusivas, e 

participativas 

PARCERIA 
Catalisar solidariedade global para o 

desenvolvimento sustentável.  

Parcerias transformadoras são construídas 

com princípios e valores, além de visão e 

objetivos comuns.  

 

Só que, em vez de dizer qual seria o correspondente conjunto de metas, 
consagrou o restante do documento aos meios indispensáveis à execução de 
qualquer agenda desse tipo, com toda a ênfase - é claro – para a questão do 
financiamento, tema da cúpula de Addis Abeba, em Julho. Resume para isso as 
ideias de um comité intergovernamental de trinta especialistas encarregados de 
formular opções de estratégias para a mobilização de recursos necessários ao 
cumprimento dos ODS. O problema é que o relatório publicado em agosto por 
esse “ICESDF” não chegou a trazer propostas inovadoras, por mais interessantes 
que sejam suas análises sobre a precariedade dos atuais padrões de 
financiamento do desenvolvimento. 
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