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RESUMO 

O desenvolvimento foi sinônimo de crescimento econômico até a década de 1960, 
quando surgem discussões e a constituição de novos paradigmas de desenvolvimento 
como o ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Contudo, a evolução do 
tema não contribuiu para a redução das desigualdades entre os países considerados 
“centrais” – pioneiros no processo de urbanização e industrialização – e os países 
periféricos – considerados de industrialização tardia – perpetuando as preocupações 
com o subdesenvolvimento e os desequilíbrios de renda e qualidade de vida, que 
ocorre em todo mundo. Assim, o final do século XX parece ter evidenciado os limites 
do desenvolvimento como sinônimo de crescimento, em função das frequentes 
catástrofes naturais e da exaustão dos recursos. Coaduna a necessidade de o 
desenvolvimento estar associado ao desenvolvimento humano e a preservação dos 
ecossistemas. Essa consciência foi constituída e materializada na Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em junho de 
1992 no Rio de Janeiro; conhecida como Rio 92. Essa conferência reuniu mais de 100 
chefes de Estado, para debater como garantir às gerações futuras o direito ao 
desenvolvimento sustentável. Em setembro de 2000, os líderes mundiais se reuniram 
novamente, dessa vez na sede das Nações Unidas, em Nova York, para adotar a 
Declaração do Milênio da ONU. Esse documento guiou as ações da comunidade 
internacional nos anos seguintes e deu início ao processo de consulta global para a 
construção de um conjunto de objetivos universais de desenvolvimento sustentável, 
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), que vigoraram até 2015. A 
continuidade dos ODMs definiu, em 2015, os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), constituídos por 169 metas que instigam ações mundiais a serem 
implementadas até 2030. Essas novas orientações mundiais trouxeram o desafio de 
mensurar e comunicar as ações desenvolvidas em prol da defesa socioambiental. 
Tomando como referência este cenário, este trabalho buscou identificar indicadores 
de ODS capazes de avaliar o impacto dos financiamentos do Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) no alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Inicialmente partiu-se, da ideia de examinar a carteira 
de crédito do BRDE para verificar os impactos financeiros no alcance dos ODS; 
verificaram-se os municípios paranaenses que recebem fomento do banco, 
agrupando-os de acordo com seu Índice FIRJAN de Desenvolviemento Municipal; 
após isso identificou-se indicadores relacionados aos ODS capazes de mensurar o 
impacto dos investimentos do BRDE no desenvolvimento local. Estes indicadores 
foram usados para mensurar os impactos dos projetos do BRDE nos ODS 3 e 8, a 
partir de indicadores propostos. Metodologicamente trata-se de um estudo de caso 
único no qual utilizou-se a pesquisa documental e a técnica de análise de conteúdo. 
Os resultados apontam que nos ODS 8 o impacto é de 9,50% no período de análise. 
No ODS 3 não foi possível medir o impacto da instituição financeira, tendo em vista 
que há investimentos privados e públicos, e que a participação da instituição em 
análise é pouco expressiva neste setor. Em vista da dificuldade de acessar dados 
atualizados, que reportem ao período recente e possibilitem o cruzamento de dados 
com os ODS sugeriu-se um novo processo para avaliar os impactos do BRDE nos 
ODS. 
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ABSTRACT 

Development was synonymous of economic growth until the 1960s, when discussions 
and the emergence of new development paradigms such as eco-development and 
sustainable development emerged. However, the evolution of the theme did not 
contribute to the reduction of inequalities between countries considered “central” - 
pioneers in the process of urbanization and industrialization - and peripheral countries 
- considered late industrialization - perpetuating concerns about underdevelopment 
and income imbalances and quality of life, which occurs worldwide. Thus, the end of 
the 20th century seems to have shown the limits of development as a synonym for 
growth, due to the frequent natural catastrophes and the depletion of resources. It is 
in line with the need for development to be associated with human development and 
the preservation of ecosystems. This awareness was constituted and materialized at 
the United Nations Conference on Environment and Development, held in June 1992 
in Rio de Janeiro; known as Rio 92, the conference brought together more than 100 
heads of state to discuss how to guarantee future generations the right to sustainable 
development. In September 2000, world leaders met again, this time at United Nations 
headquarters in New York, to adopt the UN Millennium Declaration. This document 
guided the actions of the international community in the following three years and 
started the global consultation process for the construction of a set of universal 
sustainable development objectives, the Millennium Development Goals (MDGs), 
which were in force until 2015. The continuity of the MDGs defined, in 2015, the 17 
Sustainable Development Goals (SDGs), consisting of 169 goals that instigate global 
actions to be implemented by 2030. These new global guidelines brought the challenge 
of measuring and communicating the actions developed in favor of socio-
environmental defense. Taking this scenario as a reference, this work sought to identify 
SDG indicators capable of assessing the impact of financing from the Regional 
Development Bank of the Far South in reaching the Sustainable Development Goals. 
Initially, the idea was to examine the BRDE credit portfolio to verify the financial 
impacts on the achievement of the SDGs; the municipalities in Paraná that receive 
support from BRDE were verified, grouping them according to their IFDM; after that, 
indicators related to the SDGs capable of measuring the impact of BRDE investments 
on local development were identified. These indicators were used to measure the 
impacts of BRDE projects on SDGs 3 and 8, based on the proposed indicators. 
Methodologically, it is a single case study in which the technique of content analysis 
was used. The results show that in SDG 8 the impact is up to 3% on the target annually. 
In SDG 3, it was not possible to measure the impact of a single financial institution, 
considering that there are private and public investments, and that the participation of 
the institution under analysis is not very significant in this sector. In view of the difficulty 
of accessing updated data, which reports to the recent period and allows the crossing 
of data with the SDGs, a new process was suggested to assess the impacts of BRDE 
on the SDGs. 
 

Key-words: Development; Sustainability, Indicators; ODS; BRDE. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desenvolvimento é um tema relevante na literatura tendo sido debatido pelos 

economistas clássicos como Adam Smith no século XVIII, David Ricardo e Alfred 

Marshall no século XIX e Joseph Schumpeter no século XX. Suas ideias versam sobre 

riqueza, produção, crescimento, progresso e inovação. 

A ideia de desenvolvimento está no centro da visão de mundo que prevalece 

na época atual (FURTADO, 1984) e representa uma aspiração moderna largamente 

difundida. Até o final da década de 1960, os manuais que transmitiam o paradigma da 

ciência econômica convencional tratavam o desenvolvimento como sinônimo de 

crescimento econômico (VEIGA, 2005). A tentativa de tratar o desenvolvimento como 

sinônimo de crescimento econômico, de acordo com Veiga (2005), é uma tarefa 

reducionista para compreender seus principais fatores determinantes, simplificando a 

necessidade de se encontrar uma maneira de medir o desenvolvimento. Ao considerar 

a evolução de indicadores tradicionais como o Produto Interno Bruto (PIB), ou o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), divulgado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), observa-se que estes indicadores ponderam apenas três fatores: renda, 

expectativa de vida e educação, dificultando uma visão sistêmica da mensuração. 

Os países considerados “centrais” foram os pioneiros no processo de 

urbanização e industrialização atraindo pessoas de diversas regiões do mundo. Com 

o processo de colonização e o consequente subdesenvolvimento, a urbanização nos 

países periféricos consolidou-se apenas em meados do século XX, fruto da 

industrialização tardia desses países. Ainda no século XX, surgiu a preocupação com 

o subdesenvolvimento e os desequilíbrios de renda, que ocorreram em todo o mundo, 

e em diferentes escalas – internacionais, nacionais e estaduais –, desencadeando o 

debate atual sobre desenvolvimento local.  

O desenvolvimento requer a criação e ampliação do capital econômico 

(geração de riqueza), do capital humano (conhecimentos, habilidades e 

competências), do capital social (confiança, cooperação, organização e participação 

social), e do capital tecnológico (inovação). Nesse contexto, o Estado deve atuar como 

regulador e mitigador das desigualdades locais/regionais. Portanto, a execução de 

políticas de desenvolvimento, de fomento a empresas e fortalecimento da cadeia 

produtiva necessita de uma conjunção de políticas estratégicas com métodos 
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pragmáticos, visando o desenvolvimento mais sustentável com base nas perspectivas 

econômico e social associados a fatores tecnológicos e ambientais (LIMA,2006). 

Considerando que desenvolvimento não deve estar associado somente ao 

crescimento econômico, mas ao desenvolvimento humano (MAX-NEEF, 1992), este 

deve se aproximar de preceitos da sustentabilidade e estar relacionado a múltiplos 

vieses, sejam eles o econômico, social, ambiental, ecológico, cultural, espacial e 

político, como propõe Sachs (2002).  

Neste contexto, em 1970, surgiu o tema Ecodesenvolvimento. “o termo foi 

proposto por Maurice Strong e abrange a busca por um desenvolvimento baseado na 

eficiência econômica, na justiça social e na prudência cológica” (ANDREOLI et al, 

2020, p.763). A partir do debate sobre ecodesenvolviemento, amplamente difundido 

pelo economista Ignacy Sachs, em 1983, foi definido o conceito de desenvolvimento 

sustentável por meio da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD). Desenvolvimento sustentável é aquele que “atende às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem também 

às suas" (CMMAD, 1991, p. 9).  

 De acordo com Veiga (2005, p. 189), “a expressão desenvolvimento 

sustentável foi a que acabou se legitimando para negar a incompatibilidade entre 

crescimento econômico contínuo e a conservação do meio ambiente” ou, ainda, para 

afirmar a possibilidade de uma conciliação destes dois objetivos, isto é, desenvolver 

sem destruir. Esses conceitos reforçam a importância do indivíduo e das organizações 

no processo de desenvolvimento econômico, local e sustentável. 

O desenvolvimento sustentável pode ser definido como uma transição de uma 

situação de vida limitada em aspectos social, econômico, ecológico, tecnológico e de 

saúde, para um sistema atualizado que inclua a otimização de recursos renováveis, 

não renováveis ou contínuos, cujo objetivo é conceder à humanidade melhores 

condições de vida; um ambiente sustentável preservando o ecossistema a longo prazo 

(ROMERO, 2016).  

Em 2012, o Rio de Janeiro sediou a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio+20, a qual discutiu mecanismos 

institucionais de intercâmbio de experiências e ideias entre distintos segmentos da 

sociedade civil, nacional e internacional, sobre temas relacionados ao 

desenvolvimento sustentável. Na ocasião, os esforços estavam voltados para 



18 
 

alcançar um mundo de prosperidade, igualdade, liberdade, dignidade e paz por meio 

da redução da pobreza, promoção social, e proteção do meio ambiente. 

Em 2015 foram definidos pela ONU, os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), constituídos por 169 metas que estimulam ações globais a serem 

implementadas até o ano de 2030 em áreas de importância crucial para a humanidade 

e para o planeta. Os ODS fazem parte da Agenda 2030, que se baseou nas 

experiências resultantes dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)1, sendo 

fruto do trabalho conjunto de governos, iniciativa privada, e cidadãos de todo o mundo; 

todos devem agir em prol de um novo modelo global para acabar com a pobreza, 

promover a prosperidade e o bem-estar dos povos, proteger o meio ambiente e 

combater as alterações climáticas. A adoção da Agenda 2030 foi realizada por 193 

Estados Membros das Nações Unidas, representando um momento político 

internacional relevante para o desenvolvimento sustentável. Tendo em vista a 

natureza abrangente da Agenda 2030, o acompanhamento e a avaliação das suas 

metas devem ser feitos nos níveis global, nacional, regional e local, resultando em 

desafios para todos os que trabalham com estatísticas, indicadores e necessitam 

mensurar o alcance das metas dos ODS.  

Verifica-se em todo mundo a existência de regiões desenvolvidas, entretanto, 

há lugares onde as pessoas enfrentam condições de extrema pobreza, sem acesso à 

saúde, educação, moradia, trabalho digno e renda. Diminuir essas desigualdades 

socioeconômicas é um dos desafios previstos nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU, especial e explícitamente abordado no ODS 1 (“Acabar com a 

pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares”), e no ODS 10 (“Reduzir a 

desigualdade dentro dos países e entre eles”). Tais objetivos devem ser alcançados 

para que os países se desenvolvam de forma justa, atendendo às necessidades da 

atual população e, também, das gerações futuras.  

Os ODS influenciaram organizações e pessoas ao redor do mundo, as quais 

buscam meios de garantir a redução das desigualdades, o desenvolvimento 

sustentável e a conservação do meio ambiente. Todavia, para que se possa 

considerar e mensurar as ações desenvolvidas em prol da defesa socioambiental é 

_______________  
 
1  O ano de 2015 encerrou o ciclo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que vigorou entre 

os anos de 2000 a 2015 apoiado em 8 objetivos Metas. O término deste ciclo, marcou o início da 
mobilização pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015). 
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preciso antes considerar-se quais indicadores são mais pertinentes na avaliação do 

desenvolvimento, da sustentabilidade e do alcance dos ODS.  

De acordo com Kronemberger (2019), são muitas as dificuldades institucionais, 

metodológicas e técnicas para elaborar indicadores que avaliem o alcance dos ODS. 

O autor aponta que faltam metodologias para alguns indicadores, existem carências 

estatísticas sobre os mais variados temas, não há séries históricas em alguns casos, 

e alguns dados não estão disponíveis para recortes territoriais mais desagregados 

(municípios, por exemplo). Esse cenário se reflete em casos de instituições financeiras 

que almejam publicitar seus resultados em relação às metas dos ODS como um 

instrumento de accountability, mas, são impossibilitados pela ausência de 

metodologia e indicadores consistentes, válidos e confiáveis. 

Considerando-se que os processos no sentido do alcance das metas 

estabelecidas pelos ODS devem ser observáveis ou mensuráveis para melhorar a 

qualidade das ações implementadas, os indicadores surgem como um meio de 

monitorar sistemas específicos e complexos, para auxiliar na tomada de decisão e 

planejamento. Para Bellen (2006, p. 42), “o objetivo dos indicadores é agregar e 

quantificar informações de modo que sua significância fique mais aparente. Eles 

simplificam as informações sobre fenômenos complexos tentando melhorar com isso 

o processo de comunicação”. 

A mensuração das metas dos ODS é acompanhada a nível global, regional e 

local. No nível global, o Fórum Político de Alto Nível sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, órgão subsidiário da Assembleia Geral das Nações, é a instância 

responsável pela supervisão desse acompanhamento da Agenda 

(KRONEMBERGER, 2019). No nível nacional, o acompanhamento é realizado pelos 

estados membros. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

coordena o processo de produção dos indicadores; atualmente conta-se com 231 

indicadores para medir o alcance das metas dos ODS. A nível local, no estado do 

Paraná, a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná 

(Celepar), o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná 

(Cedes) e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) 

atuam em parceria para compreender e desenvolver estratégias a partir das 

informações coletadas nos municípios, mensurando dados por meio de indicadores. 

Em março de 2017, estas instituições iniciaram o desenvolvimento do estudo de 

Business Intelligence- ODS (BI) para realizar o mapeamento e o acompanhamento 
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dos indicadores, do Estado do Paraná, relacionados aos ODS. Intitulada BI Paraná de 

Olho nos ODS, a aplicação obtém dados de diversas fontes e os transformam em 

informações e dashboards (gráficos interativos) que auxiliam os gestores públicos na 

tomada de decisão. 

Os dados gerados pela mensuração dos indicadores dos ODS, possibilitam a 

identificação de quais objetivos estão realmente sendo alcalçados,  auxiliam a verificar 

ações que necessitam ser desenvolvidas em regiões, e onde devem ser propostas 

políticas de incentivo público e investimentos privado para melhorar o desempenho 

social, econômico e ambiental das localidades. Vale destacar que os dados podem, 

de acordo com Cavenaghi e Alves (2016), constituir-se como parte essencial do 

processo de desenvolvimento, não somente para o diagnóstico dos problemas, mas 

também como um instrumento de accountabiltity para instituições públicas de fomento 

com relação às ações implementadas (ou não). 

Nesse contexto, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 

(BRDE), que atua em todos os estados da região Sul do Brasil, visa contribuir para o 

desenvolvimento regional e local por meio de ações de financiamento direcionados a 

empresas e produtores rurais que impactam a economia local, gerando trabalho e 

renda, e contribuindo para o alcance dos ODS. 

O BRDE é uma instituição de fomento que atua como repassador de recursos 

do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), Ministério do Turismo (MTur), Banco Europeu de Investimento 

(BEI), Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e CAF – Banco de 

Desenvolvimento da América Latina (CAF), e também, dispõe de programa de 

desenvolvimento com recursos próprios, originados do seu caixa. O BRDE atua com 

financiamentos de longo prazo para investimentos de empresas e produtores rurais. 

Em 2019, o volume de contratações de financiamento do banco somou R$ 2,5 bilhões. 

Projetos foram financiados e viabilizaram R$ 2,9 bilhões em investimentos na Região 

Sul, que devem gerar uma arrecadação anual adicional de R$ 232,1 milhões em ICMS 

para os três Estados do Sul. O apoio a esses empreendimentos possibilitará, ainda, a 

criação e/ou manutenção de 37,7 mil postos de trabalho. Ao final de 2019, o BRDE 

possuía 35,7 mil clientes ativos, localizados em 1.083 municípios, ou 90,9% dos 

municípios da Região Sul (BRDE, 2020). 

Desta forma, a sua atuação apresenta impacto local, contribuindo para o 

atingimento de metas de ODS; os projetos apoiados pelo BRDE impactam os 
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seguintes ODS: ODS 1 - Erradicação da pobreza; ODS 2 - Fome zero e agricultura 

sustentável; ODS 3 - Boa saúde e bem-estar; ODS 4 - Educação de qualidade; ODS 

7- Energia acessível e limpa; ODS 8 - Emprego digno e crescimento econômico; ODS 

9 - Indústria inovação e cultura; ODS 12 - Consumo e produção responsável; e ODS 

15 - Vida sobre a terra.  

O BRDE deseja intensificar a sua atuação a fim de promover o alcance das 

metas propostas na Agenda 2030. Para isso é necessário a seleção de indicadores 

que possam fornecer informações para monitoramento dos resultados alcançados e 

auxiliem na tomada de decisão de gestores em novas ações. Nessas circunstâncias, 

a utilização de indicadores para mensurar o alcance dos ODS é um instrumento 

importante para avaliar as ações realizadas com os financiamentos do BRDE, seja em 

relação à sua contribuição no atingimento dos ODS, seja se consolidando como 

importante vetor de desenvolvimento sustentável da região Sul do Brasil. Vale 

destacar, entretanto, que esse agente financiador não dispõe de indicadores para 

mensurar seu impacto nos ODS, sendo necessário propor ações e pesquisas que 

busquem criar mecanismos e instrumentos de aferição.  

 

1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

Diante da contextualização apresentada, o presente trabalho tem como 

questões norteadoras:  

 

• Como os indicadores utilizados para mensurar o alcance dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, a partir da proposta da agenda 2030, podem 

colaborar para avaliar o impacto socioambiental dos projetos financiados 

pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul?  

• Como estes mesmos indicadores podem ser úteis, válidos e consistentes 

para mensurar os impactos financeiros da carteira de crédito do banco 

colaborando para o alcance dos ODS?  

• Existem indicadores ajustados às necessidades do banco para mensurar o 

impacto dos financiamentos em relação ao desenvolvimento regional e 

contribuir para alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – em 

especial do ODS 3 “Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 
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para todos, em todas as idades”, e do ODS 8 “Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e 

trabalho decente para todos”?  

• Estes ODS foram selecionados por serem aderentes ao planejamento do 

BRDE em relação à Agenda 2030 e o planejamento estratégico da 

instituição? 

 

Ressalta-se que estas questões estão relacionadas ao escopo da pesquisa, 

que se restringe ao Estado do Paraná e tem como amostra os dados dos 

financiamentos do BRDE no Paraná e dos municípios deste Estado – obtidos por meio 

de acesso ao banco de dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IPARDES), e IFDM2.  Esses municípios foram agrupados: (i) por 

mesoregiões, e (ii) em categorias de acordo como o seu IFDM. Logo, foi mensurada 

a quantidade recebida de recursos financeiros do BRDE e sua relação com os ODS 3 

e 8. O período de análise compreendeu os anos de 2015 a 2019. Tendo-se as 

questões norteadoras, a presente pesquisa teve como objetivos: 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

Identificar indicadores capazes de avaliar o impacto dos financiamentos do 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul no alcance dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

  

1.2.2 Objetivos Específicos vinculados ao objetivo geral 

•  Examinar a carteira de crédito do BRDE para verificar os impactos financeiros 

no alcance dos ODS; 

_______________  
 
2  O IFDM (Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal) é um estudo do Sistema FIRJAN, que 

acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios 
brasileiros em três áreas de atuação: Emprego/ renda, Educação e Saúde. 
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•  Verificar os municípios paranaenses que recebem fomento do BRDE, 

agrupando-os de acordo com seu IFDM; 

•  Identificar indicadores relacionados aos ODS capazes de mensurar o impacto     

  dos investimentos do BRDE no desenvolvimento local; 

•  Mensurar os impactos dos projetos do BRDE nos ODS 3 e ODS8, a partir de 

indicadores propostos. 

1.2.3 Objetivo Específico vinculado à proposta de gerar produto bibliográfico 

e Produto Técnico Tecnológico 

•  Elaborar um artigo científico para divulgar os resultados da pesquisa e propor 

um produto técnico para promover o redirecionamento institucional e operacional do 

BRDE, contribuindo para que seja o Banco dos ODS para a Região Sul do País. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O sistema financeiro alinhado aos objetivos nacionais e internacionais de 

desenvolvimento sustentável possui importância estratégica e fundamental para o 

alcance efetivo dos ODS: o plano de ação global para erradicar a pobreza, combater 

as mudanças climáticas e proteger o meio ambiente necessita de vultosos 

investimentos. Para que estes investimentos possam ser financiados em longo prazo 

com taxas atrativas que estimulem investidores, as instituições financeiras precisam 

estar alinhadas aos ODS e conhecer o seu impacto, pois assim poderão gerar metas 

de atendimento e, por conseguinte, direcionar aportes financeiros a programas de 

crédito que visem o cumprimento da Agenda 2030, estimulando projetos neste 

segmentos. Logo, é imprescindível desenvolver métodos de mensuração confiáveis e 

válidos para medir os seus impactos sobre os ODS. 

 Diante disso, a pesquisa teve foco nos financiamentos da instituição BRDE, 

importante entidade de fomento no Sul do país, considerando o investimento de 

aproximadamente R$ 2 bilhões por ano em recursos nos estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul (BRDE, 2018). Também contribui para a pesquisa o 

propósito do BRDE em se estabelecer prioritariamente como “o banco dos ODS para 

Região Sul” e sua disposição para promover o redirecionamento de suas operações 

de forma a alcançar resultados efetivos na consecução da Agenda 2030. Esse fato 
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exige que o banco possua dados confiáveis para estabelecer as bases e os 

instrumentos necessários para este propósito. 

Sendo assim, esta pesquisa se justifica por propor um processo para mensurar 

os impactos da carteira do BRDE alinhada aos ODS, sendo um importante meio para 

planejamento e execução de medidas que possam impactar o resultado efetivo dos 

ODS no Paraná. 

Para a sociedade, a contribuição deste trabalho se traduz na garantia de uma 

instituição preocupada com a qualidade de vida da população, na medida em que 

busca uma melhor distribuição de renda, acesso a serviços essenciais de qualidade e 

meio ambiente preservado por meio do seu comprometimento com a Agenda 2030. 

Ademais, o BRDE poderá alocar recursos por meio de programas de crédito com 

condições financeiras diferenciadas para apoio a projetos de caráter socioambiental 

no estado do Paraná, com intuito de atingir as metas dos ODS selecionados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico apresenta embasamento na literatura sobre os temas: 

desenvolvimento econômico e desenvolvimento na escala global ao local. É debatido 

o tema desenvolvimento sustentável e seus conceitos, apresentando uma 

retrospectiva histórica, que culminou nas integrações de atores públicos e privados 

para instaurar e fortalecer metas econômicas, sociais e ambientais por meio dos ODS.  

A partir do conhecimento desses ODS, entende-se a sua importância e a necessidade 

de medir, acompanhar, controlar e avaliar as metas por eles estabelecidas; tem-se 

como argumento central a utilização de indicadores válidos e consistentes que 

poderão ser usados por entidades públicas para planejar atuações e divulgar 

resultados. 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

A crise de 1929 provocou generalizada recessão econômica no mundo e 

evidenciou o problema das desigualdades regionais na maioria dos países 

industrializados. Esta visão foi intensificada durante a Segunda Grande Guerra, 

trazendo a percepção de que a economia mundial apresentava problemas; a 

reestruturação das economias atingidas era eminente, e as desigualdades 

precisariam ser suprimidas. Em 1944, foi realizada uma conferência na cidade de 

Bretton Woods, nos EUA, com o objetivo de criar regras para as operações comerciais 

e financeiras dos países industrializados, bem como auxiliar às economias em crise 

(MADUREIRA, 2015, p. 9). Essa conferência originou o acordo de Bretton Woods, que 

organizou a economia mundial no Pós-guerra e definiu o rumo que o capitalismo teria 

nas próximas décadas. Políticas voltadas ao bem-estar da população se destacaram 

por meio do Welfare State, que responsabilizavam o estado pela promoção de 

serviços públicos básicos e essenciais para população, como educação, saúde 

pública, moradia, manutenção de renda e seguridade social. A mudança na 

concepção do papel do Estado com a revolução Keynesiana e o avanço das técnicas 

e práticas de planejamento, promoveu a criação de políticas de redução das 

desigualdades regionais e de reordenamento do território em vários países (DINIZ, 

2009, p. 228).  Em 1945 foi instituída a Organização das Nações Unidas (ONU), com 
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objetivo de disseminar a paz mundial, educação, alimentação e coordenar programas 

que auxiliassem no desenvolvimento de países mais atrasados e afetados pela 

guerra.  Em 1949, o discurso de posse de Harry Truman, presidente dos EUA, traz o 

tema desenvolvimento econômico como um conceito ideológico, o qual introduz a 

divisão mundial entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O discurso indicava 

a necessidade de os países subdesenvolvidos almejarem o modelo de 

desenvolvimento dos países desenvolvidos, adotando políticas voltadas ao 

crescimento econômico e à industrialização. Assim, o desenvolvimento passou a ser 

determinado pela industrialização e tornou-se sinônimo de crescimento econômico, 

medido por um indicador de atividade econômica, o Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita de cada país. Truman passou a empregar o termo desenvolvimento econômico 

nos discursos capitalistas como uma forma de colonização, separando países 

desenvolvidos de subdesenvolvidos, e colocando os EUA como nação superior 

(FRANZIN et al., 2014, p. 71). 

Nesse contexto, o termo desenvolvimento econômico se destaca e sua 

definição passa a contar com novas abordagens teóricas em consequência do novo 

cenário mundial. Até 1950, crescimento econômico e desenvolvimento econômico 

eram considerados sinônimos, contudo, esta percepção passou a ser questionada. O 

aumento nos níveis de produção e renda é sinal evidente de crescimento econômico, 

entretanto, para configurar-se em um desenvolvimento mais equilibrado, esse 

incremento precisa chegar à população por meio de aumento de salários, melhorias 

na saúde, educação, qualidade de vida. Madureira (2015, p. 8) afirma que: 

A reconstrução dos países atingidos pela guerra, juntamente com a política 
do Welfare State (estado do bem-estar) propiciaram a distinção desses 
termos: crescimento econômico passou a ser entendido como aumento na 
renda per capita do país, enquanto o desenvolvimento econômico passou a 
ser visto como uma melhoria da qualidade de vida da população em geral.  

Nas décadas de 1960 e 1970, o conceito de desenvolvimento econômico 

passou a ser associado ao desenvolvimento social, levando também em conta o bem-

estar das populações locais, instaurando conceitos como ecodesenvolvimento. Na 

década de 1980, incorporou-se ainda o paradigma do desenvolvimento sustentável, 

que recomendava o crescimento econômico como forma de se reduzir a pobreza e, 

por consequência, os problemas socioambientais (SACHS, 2002). 
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2.2 DESENVOLVIMENTO: DO GLOBAL AO LOCAL 

Na década de 1960, iniciou-se a falência do estado interventor, que resultou 

em déficits fiscais e processos inflacionários exacerbando a corrente neoliberalista – 

que defendia o crescimento endógeno, destacando que o livre mercado levaria a 

convergência de renda entre países e regiões. 

 As mudanças tecnológicas e a emergência de novos centros produtores 

baseados em tecnologias avançadas abriram caminho para a busca pela inovação 

como mecanismo de desenvolvimento regional, e a concepção de distritos industriais, 

“clusters3” e parques tecnológicos favoreceriam o desenvolvimento local. Esse 

pensamento ia de encontro ao modelo exógeno defendido pelos neoclássicos, que 

incorporavam o progresso técnico como o motor do crescimento, mas consideravam-

no determinado fora do modelo, independentemente da intervenção dos agentes 

econômicos (BELLINGIERI, 2017). 

John Friedmann e Ciyde Weaver (1979) defenderam a ineficiência do 

desenvolvimento proposto pelo neoclassicismo por meio de uma concepção de 

desenvolvimento territorial, destacando a importância de recursos, populações e 

ações locais para integrar a esse tipo de desenvolvimento os fatores econômicos, 

sócio-políticos e culturais. O conceito de território possui duas acepções principais. A 

primeira, da geografia anglo-saxônica privilegia o entendimento de território como 

local enquanto fenômeno político e institucional, na qual a figura do Estado soberano 

possui protagonismo. A segunda, proveniente da geografia francófona, a 

compreensão do território enquanto fenômeno social, tendo um enraizamento cultural, 

no sentido em que os territórios são produzidos pelas pessoas que o constroem 

(ANTONSICH,2011). Esse novo cenário contribuiu para que o conceito de 

desenvolvimento local surgisse na década de 1970. O tema manifestou-se sob 

diversas designações de acordo com Benko (1999, p. 85): “desenvolvimento 

endógeno, desenvolvimento territorial, desenvolvimento por baixo, desenvolvimento 

comunitário, desenvolvimento autocentrado ou ainda desenvolvimento agropolítico”. 

Bellingieri (2017, p. 8) destaca que: 

_______________  
 
3  Termo de originado do inglês que significa aglomerar, é usado par definir uma concentração 

de empresas que se comunicam por possuírem características semelhantes e habitarem o mesmo local. 
Elas colaboram entre si e, assim, tornam-se mais eficientes. 
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[...] desenvolvimento local não é sinônimo de desenvolvimento municipal. O 
desenvolvimento local, é um conceito identificado com o paradigma do 
desenvolvimento endógeno, não se refere a uma escala geográfica 
determinada, mas, sim, a um território socialmente construído, podendo, 
portanto, remeter tanto ao desenvolvimento de uma cidade quanto ao de um 
grupo de cidades ou ao de uma região, embora muitas vezes acabe sendo 
utilizado como sinônimo de desenvolvimento de cidades. 

Bastos (2005), por sua vez, afirma que nas décadas de 1970 e 1980 ocorreu 

uma grande reestruturação econômica, social e política, marcada pela passagem do 

modelo da grande empresa industrial fordista – baseado nas economias de escala – 

para um modelo de acumulação flexível – baseado na eletrônica e na informática. 

Essa mudança é caracterizada pela redução do tamanho das plantas industriais, pela 

desverticalização e pela terceirização da produção, com o consequente aumento da 

proximidade entre as empresas. No modelo fordista, as políticas econômicas eram 

centralizadas em metrópoles sendo voltadas a grandes indústrias. Com o 

desenvolvimento regional surgem as teorias de desenvolvimento baseadas na 

industrialização de Perroux (1975), Myrdal (1965) e Hirschman (1961), refletindo numa 

mudança de modelos exógenos, de cima para baixo, para endógenos, de baixo para 

cima.   

 À época, políticas de planejamento oriundas do poder central cedem espaço 

aos aspectos intrínsecos do local, do território, e para a sua capacidade de usar suas 

potencialidades de forma a conectar-se ao sistema econômico global. Logo, as 

localidades passam a ser protagonistas da geração do desenvolvimento a partir de 

um aglomerado de pequenas e médias empresas que movimentavam a economia 

periférica, melhorando as condições sociais, culturais e econômicas das localidades. 

Dessa forma, o desenvolvimento local pode ser visto como um processo de 

mudança social de caráter endógeno que traz o protagonismo das cidades e 

possibilita a melhora da qualidade de vida da população por meio da promoção de 

trabalho e renda. Esse processo é resultado de uma ação coletiva intencional de 

caráter local que resulta em um arranjo social, cultural e econômico associada a 

instituições e empresas locais. (GOULART,2006) 

Considerando o desenvolvimento local e analisando o contexto brasileiro, 

verifica-se que o país, na década de 1970, vivia o milagre econômico com crescimento 

exacerbado do PIB acima de 10% (VELOSO et al., 2008). Contudo, esse 

desenvolvimento local ainda era incipiente e as desigualdades regionais persistiam, 

permitindo que se verificasse pobreza e miséria em diversas regiões, e escassez de 
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recursos associada a baixos investimentos em pesquisa que resultavam em 

dependência tecnologia. 

Para gerar o desenvolvimento local é imprescindível o estabelecimento de 

parcerias entre setores produtivos, institutos de pesquisa e universidades para 

produzir inovação. No centro do processo de desenvolvimento estão pesquisa, 

tecnologia, infraestrutura e comércio, seja em um processo de inovação, seja na 

aplicação no campo de negócios compreendendo Tecnologias de Produtos e 

Processos (TPP) (FRAZIN et al., 2014). 

 Em suma, o desenvolvimento local é necessário, uma vez que se amplia a 

arrecadação de impostos, gera-se trabalho e renda e, consequentemente, obtêm-se 

melhores indicadores socioambientais. Porém, esse desenvolvimento, quando 

absorvido por uma minoria, torna-se cada vez mais distante de ser atingido. Sobre 

essa questão, ao tratar do Brasil, Brandão (2012, p. 148) declara: “construímos talvez 

a mais veloz máquina capitalista de crescimento e constituímos a mais desigual 

estrutura social e, provavelmente, a mais eficiente máquina de exclusão social do 

planeta”. 

 Assim, o Estado, que na visão de Hirschman (1961) é o grande propulsor do 

crescimento econômico, precisa também conduzir políticas para uma nova forma de 

economia, mais sustentável, buscando melhorar a distribuição de renda e aumentar a 

qualidade de vida da população, pois o sistema capitalista tende a homogeneizar o 

consumo e concentrar a renda (MADUREIRA, 2015). Somente dessa forma pode-se, 

a nível local, encontrar soluções as demandas da sociedade e contribuir para o 

alcance dos ODS. 

 

2.3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ALGUNS PRESSUPOSTOS 

Foi a partir da década de 1960 e início dos anos 1970 que a questão ambiental 

se tornou marcante e a necessidade de se repensar o modelo de desenvolvimento 

adotado até então (KOLHER; PHILIPPI JUNIOR, 2014) e que para “sustentar o ritmo 

do desenvolvimento econômico visando o progresso e as necessidades criadas no 

mundo atual” (GRIMM et al., 2014, p. 671), é preciso atentar-se às limitações dos 

recursos e às relações de apropriação da natureza.  
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Em meados dos anos 1970, após a primeira Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, surge o conceito de ecodesenvolvimento. O 

termo foi proposto por Maurice Strong, e abrange a busca por um desenvolvimento 

baseado na eficiência econômica, na justiça social e na prudência ecológica. Em 

1983, a criação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD) trouxe uma grande contribuição para o debate ambiental; trata-se de 

importante relatório, o Our Common Future, publicado em 1987. Conhecido também 

como Relatório Brundtland4 (BRUNDTLAND, 1991), o documento inaugurou o 

conceito de desenvolvimento sustentável, apontando sua limitação em relação ao 

estágio atual da tecnologia e da organização social, e à exígua capacidade da biosfera 

de absorver os efeitos das atividades humana. O relatório deu início à configuração 

de estratégias políticas para a sustentabilidade alinhada ao processo de globalização, 

como condição para a sobrevivência humana por meio de esforço compartilhado de 

todas as nações (LEFF, 2008).  

De acordo com Veiga (2005, p. 189), “a expressão desenvolvimento 

sustentável foi a que acabou se legitimando para negar a incompatibilidade entre 

crescimento econômico contínuo e a conservação do meio ambiente”, ou ainda, para 

afirmar a possibilidade de uma conciliação destes dois objetivos, isto é, de 

desenvolver sem destruir. Tal argumento, igualmente defendido por Sachs (2002), 

afirma que a adjetivação de desenvolvimento sustentável deveria ser desdobrada em 

socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente sustentado 

no tempo.  

Sachs (2017, p. 13) afirma, ainda, que o desenvolvimento sustentável tenta 

compreender as interações de três sistemas complexos: a economia mundial, a 

sociedade global e o ambiente físico da terra. De acordo com o autor, “para atingirmos 

o desenvolvimento sustentável devemos ter crescimento econômico socialmente 

includente e ambientalmente sustentável e para que estes objetivos sejam alcançados 

um quarto objetivo deve ser alcançado: a boa governança” (p. 14). 

 Dessa forma, aborda-se o desenvolvimento econômico desde uma perspectiva 

mais humana, associado à necessidade de preservação ambiental e culminando na 

_______________  
 
4  Em 1983, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a criação da Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento Humano, tendo sido designada como presidente a então a Primeira 
Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. O relatório elaborado pela Comissão, denominado Relatório 
Brundtland ou “Nosso Futuro Comum” (Our Common Future) foi publicado em 1987. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1987
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redução da pobreza extrema. Por meio do desenvolvimento de tecnologias e parcerias 

entre atores políticos, ampliam-se os impactos positivos do desenvolvimento 

sustentável.  

Elkington (2012), criador do conceito de Triple Bottom Line, ressalta a 

necessidade de integrar as dimensões econômica, social e ambiental ao 

desenvolvimento, e pauta que os três pilares são de responsabilidade da junta 

corporativa. Quanto melhor o sistema de controle das empresas, maior a possibilidade 

de haver o desenvolvimento genuíno e mais sustentável. 

Sachs (2002) propõe que o termo desenvolvimento sustentável seja observado 

sob seis dimensões: ambiental ou ecológica, econômica, social, política, espacial e 

cultural:  

 

• O aspecto social aborda a problemática do crescimento populacional e a 

migração campo-cidade a partir da revolução industrial, resultando em alta 

concentração populacional e disparidade de distribuição de renda. O autor 

defende a necessidade de melhor distribuição de renda e de usufruto dos 

recursos naturais entre as gerações, associando a importância de um 

contingente populacional compatível com a capacidade de ecossistemas, o 

que resultará em maior uniformidade dos recursos naturais entre gerações;  

• O pressuposto econômico é alcançado pela alocação e gestão mais eficiente 

dos recursos, tendo em vista que grande parte da degradação ambiental 

resulta da má utilização dos recursos naturais pelas processos produtivos;  

•  A visão ecológica aborda a limitação dos recursos naturais como os 

combustíveis fosseis, plásticos etc., além da necessidade de se reduzir a 

produção desses resíduos através de reciclagem, e da definição de regras 

ambientais para proteção do meio ambiente. Entre outras orientações que 

abordam o aproveitamento eficiente dos recursos naturais, a abordagem 

ambiental ressalta a importância da preservação dos ecossitemas.   

• A abordagem cultural observa a cultura local e a importância de seu nível de 

consciência ambiental.  Em comunidades onde não há essa conciência, 

deve-se incorporar valores ambientais por meio de processos educacionais 

efetivos que resultarão em indivíduos sensibilizados e socialmente 

responsáveis;  
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• O viés espacial aborda as configurações urbanas e rurais, as estratégias de 

desenvolvimento de regiões e o equilíbrio entre elas;  

• A dimensão política nacional envolve a democracia e os direitos humanos. e 

está integrada à dimensão política internacional que trata da promoção da 

paz e da cooperação entre países, da gestão da diversidade natural e 

cultural e da cooperação científica e tecnológica. 

 

A divisão de Sachs é um avanço em relação a visão de Schumacher (CMMAD, 

1991), que apresenta uma classificação dividida somente entre sustentabilidade 

ambiental, econômica e social. Todavia, considerando-se o estágio de 

desenvolvimento da sociedade global, Seiffert (2011) acrescenta a dimensão 

tecnológica ao desenvolvimento sustentável, ao discutir os pressupostos e limitações 

dentro das esferas social, econômica, ecológica, cultural, geográfica e tecnológica 

deste conceito. A autora enfatiza que, para prover as necessidades atuais e futuras 

da sociedade, exigem-se avanços científicos e tecnológicos que ampliem 

permanentemente a capacidade de utilizar, recuperar e conservar os recursos 

disponíveis. 

 Assim, nota-se que o conceito de desenvolvimento sustentável é amplamente 

utilizado, contudo não se resume a uma única visão ou definição. Logo, a prática do 

conceito do desenvolvimento sustentável gera um processo que abarca as estratégias 

de instâncias globais e local, em prol de uma cultura sustentada pela harmonização 

entre tecnologia e intervenções políticas, que consolidam as esferas econômicas, 

sociais e ambientais, tais como preconizam Sachs (2002) e Seiffert (2011). 

Com o avanço dos debates sobre o tema desenvolvimento sustentável, o 

conceito tornou-se amplamente multifacetado, sendo muitas vezes questionado; com 

isso, novos conceitos foram sendo incorporados. Heinberg (2010) destaca que a 

sustentabilidade é frequentemente considerada como sendo composta por três 

objetivos mutuamente dependentes: (i) viver de uma forma que seja ambientalmente 

sustentável, e viável a muito longo prazo; (ii) viver de uma forma que é 

economicamente sustentável, mantendo os padrões de vida em longo prazo e (iii) 

viver de uma forma que seja socialmente sustentável, agora e no futuro. Tal 

posicionamento vem de encontro à proposta de Elkington (2012), ao relatar que uma 

sociedade sustentável precisa atender a três condições: (i) suas taxas de utilização de 
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recursos renováveis não devem exceder suas taxas de regeneração; (ii) suas taxas 

de uso de recursos não renováveis não devem exceder a taxa pela qual a renovação 

sustentável dos substitutos é desenvolvida e; (iii) suas taxas de emissão de poluentes 

não devem exceder a capacidade de assimilação do meio ambiente.  

Para Bellen (2006, p. 22), o desenvolvimento sustentável é entendido como 

“uma nova maneira de a sociedade se relacionar com seu ambiente de forma a 

garantir a sua própria continuidade e a de seu meio externo”. Outro conceito, ainda 

mais atual, é descrito por Bibri (2015, p. 53): o desenvolvimento sustentável deve ser 

traduzido em termos de “um equilíbrio de valores e objetivos econômicos, ambientais 

e sociais, ou seja, um equilíbrio de desenvolvimento econômico, prosperidade com 

proteção ambiental, integridade, equidade social e justiça”.  

Diante disso, salienta-se a necessidade de repensar o atual modelo de 

desenvolvimento hegemônico que contribui para a intensificação das desigualdades 

sociais e econômicas, e amplia o uso inadequado dos recursos naturais. Os ODM e 

ODS trouxeram meios para que esse modelo de desenvolvimento fosse questionado, 

e para que alternativas fossem popostas por diversos grupos da sociedade, 

reforçando a necessidade de analisar o desenvolviemnto sustentável por meio de 

diversas abordagens e visões. 

 

2.3.1 Indicadores de Sustentabilidade: contextualizando 

 

A busca constante por indicadores válidos e aceitos globalmente motivou 

diversos pesquisadores e instituições a investir no desenvolvimento de indicadores de 

sustentabilidade. A utilização de indicadores é uma maneira intuitiva de monitorar 

complexos sistemas que a sociedade considera importantes e que seja necessário 

controlar. Indicadores podem adotar diferentes significados; alguns termos 

normalmente utilizados são: norma, padrão, meta, objetivo, entre outros, os quais se 

referem fundamentalmente a valores estabelecidos ou desejados pelas autoridades 

governamentais ou obtidos por um consenso social (MEADOWS, 1998). 

 Indicadores são utilizados dentro de um senso normativo, um valor técnico de 

referência que se torna aceito socialmente. Contudo, escolher bons indicadores não 

é uma tarefa fácil. Meadows (1998) afirma que os indicadores são difíceis de serem 
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definidos e sua seleção e uso estão cheios de armadilhas, pois transportam 

mensagens diferentes para diferentes mentes. Essas dificuldades não significam, no 

entanto, que os indicadores não devam ser usados. Deve-se escolher um conjunto de 

indicadores pequeno e significativo o suficiente para compreender a realidade que se 

deseja mensurar (MEADOWS, 1998, p. 10, tradução nossa). 

Para Meadows (1998), a seleção de bons indicadores é importante; um 

processo que leve à seleção de indicadores inadequados conduz a um sistema com 

problemas. Assim, os indicadores têm um aspecto ambíguo: são importantes e 

perigosos ao mesmo tempo em que estão no centro do processo decisório.  A partir 

deste pensamento deve-se trabalhar em três níveis para desenvolver indicadores:  

 

• Primeiro: deve-se desenvolver ideias para processo, ligação e explicação da 

visão de mundo que poderiam ajudar na busca de indicadores;  

• Segundo: deve-se criar uma estrutura (um modelo) para organizar e vincular 

um conjunto sustentável de sistema de informação de desenvolvimento;  

• Terceiro: deve-se apresentar os indicadores (MEADOWS, 1988, p. 21).  

 

 Meadows (1998) oferece novas visões sobre tipos de informações e de 

indicadores para se atingir um mundo sustentável no nível da comunidade, da nação 

ou de todo o planeta. Os indicadores de desenvolvimento sustentável devem ser, 

portanto, construídos por meio de diversos tipos de capital: natural, industrial, 

construído, humano e social. A autora defende, ainda, o uso de “indicadores 

dinâmicos, os quais podem ajudar não apenas a identificar pontos problemáticos no 

sistema, mas podem ajudar a testar e medidor ações corretivas de tempo” 

(MEADOWS, 1998, p. 39) apresentando indicadores sociais, econômicos e 

ambientais. A partir do seu trabalho entende-se que os indicadores não garantem 

resultados, mas os resultados são impossíveis sem indicadores adequados.  

No Brasil, há instituições que são referências em indicadores de 

sustentabilidade. O Instituto ETHOS5, por exemplo, em 1998, lançou uma ferramenta 

para auxiliar a empresas com indicadores de sustentabilidade.  Trata-se de uma 

_______________  
 
5  O Instituto ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização da sociedade civil de 

interesse público (OSCIP), cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerirem seus 
negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa 
e sustentável (ETHOS, 2020). 
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ferramenta de gestão que visa apoiar as empresas na incorporação da 

Sustentabilidade e da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) em suas 

estratégias de negócio, de modo que esse venha a ser sustentável e responsável 

(ETHOS, 2020). A ferramenta é composta por um questionário que permite o 

autodiagnóstico da gestão da empresa e um sistema de preenchimento on-line que 

possibilita a obtenção de relatórios, por meio dos quais é possível fazer o 

planejamento e a gestão de metas no avanço da temática da RSE/Sustentabilidade. 

O processo ocorre em três etapas; na primeira, de autodiagnóstico, a empresa recebe 

um relatório de diagnóstico sobre seu desempenho, tendo suas respostas 

comparadas, ao longo de todo o questionário, com as de todas as empresas 

participantes que fazem parte de seu setor. A segunda etapa é de planejamento, na 

qual as empresas têm acesso a indicadores resultantes da etapa de diagnóstico, que 

podem ser utilizados para o seu planejamento. A partir disso, na terceira etapa, a 

empresa pode gerar o seu Relatório de Sustentabilidade. A ferramenta permite ainda 

que a empresa imprima automaticamente seu relatório de sustentabilidade, logo após 

o preenchimento dos formulários das etapas anteriores, o documento pode ser editado 

com a identidade visual da participante do processo e pode ser compartilhado 

publicamente.  

O questionário da ETHOS avalia quatro áreas temáticas, sendo elas: Visão, 

Estratégia, Governança e Gestão, tanto social quanto ambiental, resultando em 12 

indicadores. Em 2006, o conteúdo da ferramenta foi atualizado e, com auxílio do 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), teve publicado 

o ETHOS-SEBRAE (2020), permitindo que micro e pequenas empresas recebessem 

relatórios personalizados. Os Indicadores Ethos são continuamente aprimorados e, 

atualmente, há uma nova abordagem para que a gestão das empresas procure 

integrar os princípios e comportamentos da Responsabilidade Social Empresarial 

(RSE)6 com os objetivos para a sustentabilidade. Essa aborgadem se baseia num 

conceito de negócios sustentáveis e responsáveis, com maior integração entre as 

diretrizes de relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI), a 

Norma de Responsabilidade Social ABNT NBR ISO 26000, e outras iniciativas 

(ETHOS, 2020). 

_______________  
 
6  Responsabilidade Social Empresarial é um conjunto de ações e iniciativas tomadas pelas empresas 

buscando contribuir com questões de ética, meio ambientais e a sociais. 

http://www3.ethos.org.br/cedoc/indicadores-ethos-para-negocios-sustentaveis-e-responsaveis-v2014/#.VsIxA3IrLIU
https://indicadoresethos.ethos.org.br/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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Outro índice desenvolvido durante a década de 1990 foi o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Utilizado pelo Programa das Nações Unidas, ele é 

o exemplo mais conhecido de mensuração da dimensão social do desenvolvimento 

sustentável (SIEDENBERG, 2003). Sua introdução, a partir do primeiro Relatório de 

Desenvolvimento Humano, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) em 1990, representou uma mudança importante na maneira 

de visualizar o desenvolvimento, ultrapassando os aspectos exclusivamente 

econômicos representados pelos valores do PIB per capita, e passando a incorporar 

dimensões sociais (BIASOTO JUNIOR et al., 2006).  

Três variáveis são consideradas na mensuração do IDH: a longevidade, 

expressa pela expectativa de vida, que está agregada a uma adequada nutrição e um 

bom sistema de saúde; o conhecimento, representado pelo grau de alfabetização, que 

reflete o acesso à educação necessária para a vida produtiva; e o padrão de vida 

decente, representado pela receita per capita, que estima a capacidade de compra de 

bens. Esse índice recebeu diversas críticas desde sua criação.  

Bellen (2006) afirma que as variáveis do IDH refletem a condição média de uma 

dada população, não revelando que uma parcela dessa mesma população pode não 

ter atendidos os requisitos básicos para uma sobrevivência digna. Como o IDH é um 

indicador sintético, ele representa uma média ponderada de indicadores qualitativos 

e quantificados, portanto, como qualquer indicador sintético, pode resultar em análises 

equivocadas (BELLEN, 2006).  

De modo complementar, Saltelli et al. (2004) alegam que indicadores sintéticos 

podem resultar em mensagens enganosas e não robustas, se forem mal construídas 

ou mal interpretadas. Os resultados simples e gerais que o indicador sintético mostra 

podem induzir os políticos a tirar conclusões simplistas (tradução nossa).  

Calculado anualmente desde 2010, o IDH tem sua série histórica recalculada 

devido ao movimento de entrada e saída de países na lista de nações avaliadas, e às 

adaptações metodológicas, o que possibilita uma análise de tendências. Aos poucos, 

o IDH tornou-se referência mundial, considerado como um índice-chave dos ODMs. 

No Brasil, tem sido utilizado pelo governo federal e por administrações regionais por 

meio do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). O IDH-M é um ajuste 

metodológico a partir do IDH Global, tendo sido publicado em 1998 (a partir dos dados 

do Censo de 1970, 1980, 1991) e em 2003 (a partir dos dados do Censo de 2000). O 

IDH-M pode ser consultado nas respectivas edições do Atlas do Desenvolvimento 
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Humano do Brasil, que compreendem um banco de dados eletrônico com informações 

socioeconômicas sobre todos os municípios e estados do país e Distrito Federal 

(PNUD, 2020).  

Com o passar dos anos, outros ajustes metodológicos no IDH foram realizados 

e indicadores complementares foram utilizados. Em 2010, foi desenvolvido o Índice 

de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade (IDHAD) e agregado ao IDH 

original. Novamente, como o IDH é uma medida média das conquistas de 

desenvolvimento humano básico em um país, isso acaba mascarando a desigualdade 

na distribuição do desenvolvimento humano entre a população no nível nacional. Com 

o IDHAD de 2010, passa-se a considerar a desigualdade em todas as três dimensões 

do IDH, “descontando” o valor médio de cada dimensão de acordo com seu nível de 

desigualdade (PNUD,2020). 

Com a introdução do IDHAD, o IDH tradicional pode ser visto como um índice 

de desenvolvimento humano “potencial” e o IDHAD como um índice do 

desenvolvimento humano “real”. A “perda” no desenvolvimento humano potencial 

devido à desigualdade é dada pela diferença entre o IDH e o IDHAD e pode ser 

expressa por um percentual (MONTEIRO; AMARAL, 2015).  

Ainda em 2010, a metodologia passou a utilizar o Índice de Desigualdade de 

Gênero (IDG), que substitui os anteriores Índice de Desenvolvimento relacionado ao 

Gênero e Índice de Autonomia de Gênero. Esse IDG mostra a perda no 

desenvolvimento humano devido à desigualdade entre as conquistas femininas e 

masculinas nas três dimensões do IDH (PNUD 2020). Também foi introduzido o Índice 

de Pobreza Multidimensional (IPM), que identifica privações múltiplas em educação, 

saúde e padrão de vida nos mesmos domicílios; seu objetivo é acompanhar a pobreza 

que vai além daquela determinada pela renda, sendo medida pelo percentual da 

população que vive abaixo do Poder de Paridade de Compra (PPC) de US$1,25 por 

dia (MONTEIRO; AMARAL, 2015). Estas metodologias aplicadas atualizaram os 

parâmetros do IDH, buscando mitigar as críticas evidenciadas por diversos autores.  

Apesar das controvérsias relacionadas ao IDH, ele é o indicador 

multidimensional mais usado atualmente, sendo reconhecido pela ONU como um 

indicador globalizado. O IDH utiliza estatísticas disponíveis de um grande número de 

países que se referem a áreas-chave da política pública como economia, saúde e 

educação. Por isso, é considerado o primeiro índice social mundial que ofereceu a 

possibilidade de comparação de ranking de áreas cruciais da vida humana, facilitando 
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o pensar global e agir local. O IDH como um indicar sintético pode ser usado para 

sumarizar questões complexas ou multidimensionais, com o intento de apoiar 

tomadores de decisão. Ademais, pode ser mais facilmente interpretado do que tentar 

encontrar uma tendência entre muitos indicadores separados. Ainda, ele facilita a 

tarefa de ordenar países segundo questões complexas, ajudando a atrair a atenção 

do público e fornecendo um número sumarizado com o qual se pode comparar 

performances entre nações e seus progressos no decorrer do tempo (SALTELLI et al., 

2004). 

Frente ao descontentamento e críticas ao IDH, ao longo dos anos diversos 

indicadores foram desenvolvidos. Para Alcântara e Sampaio (2020) o IDH não leva 

em conta aspectos referentes à subjetividade de indivíduos, e por isso apresentam 

uma proposta, no âmbito teórico-metodológico, de um sistema de indicadores de Bem 

Viver relacionado ao bem-estar subjetivo. ”Trata-se de uma nova visão centrada nas 

pessoas, na melhoria da qualidade de vida e na participação social e econômica da 

comunidade, tanto em âmbito produtivo como na promoção do seu bem-estar” 

(ALCANTARA; SAMPAIO, 2020, p. 84). A matriz de indicadores de Bem viver aborda 

três supra visões, sendo elas: pessoal, integral e social; definindo 60 indicadores 

associados a dimensões especificas. A atenção às necessidades humanas básicas, 

incluídas dentro do marco social e ecológico também foi proposta por Max-Neef 

(1986), que propõe o Desenvolvimento à Escala Humana (DEH), expondo uma 

compreensão da estrutura e dinâmica dos aspectos das atividades sociais. 

Em 2002, teve início no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (Nepp), da 

Unicamp, uma discussão embrionária sobre a necessidade de um sistema mais 

analítico de medidas, então chamado de Sistema Múltiplo de Indicadores (SMI). Após 

um primeiro contato com o Instituto DNA Brasil, essa discussão foi acelerada, 

realizando-se a primeira aplicação do sistema – que passou a ser denominado Índice 

DNA Brasil. Nascia, a partir da criação deste índice, uma parceria entre o Instituto 

DNA Brasil e o Nepp (BIASOTO JUNIOR et al., 2006), cujo objetivo era avaliar a 

evolução socioeconômica do Brasil a partir de questões relacionadas ao bem-estar 

econômico, competitividade, proteção e coesão social, educação, saúde e 

desenvolvimento socioambiental. De acordo com Biasoto Junior et al. (2006), foram 

escolhidas sete dimensões (Quadro 1), que deveriam constituir as áreas cobertas pelo 

índice do DNA Brasil. 
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Quadro 1 – Dimensões do Índice DNA Brasil 

 
Fonte: Biasoto Junior et al., 2006. 

 

De acordo com Biasoto Junior et al. (2006), são 24 indicadores7 que formam o 

IDNA Brasil, todos selecionados a partir dos seguintes critérios: são de domínio 

público e fácil acesso; são produzidos de forma contínua e sustentável; têm sua 

metodologia de coleta aceita pela comunidade científica; e permitem a comparação 

com outros países. O IDNA surgiu como um instrumento para fazer projeções e 

acompanhar a situação do Brasil ao longo do tempo.  

Outros estudos também avançaram nos índices de sustentabilidade, por 

exemplo, o Índice de Desempenho Ambiental (IDA) ou Índice de Performance 

Ambiental, desenvolvido por pesquisadores do Center for Environmental Law & Policy, 

da Universidade Yale, e do Center for Earth Science Information Network em 

cooperação com o Fórum Econômico Mundial e o Joint Research Center da Comissão 

Européia (ABRANCHES, 2017). Esse índice é um instrumento de acompanhamento 

e controle de gestão ambiental, que permite comparar e ordenar os países do melhor 

ao pior desempenho ambiental. Desenvolvido para avaliar a sustentabilidade relativa 

entre países, o resultado pode ser acompanhado em três relatórios já publicados: o 

IDA Piloto de 2006 (ESTY et al., 2006), o IDA 2008, e o IDA 2010. Para Mentz (2019, 

p. 5), “o índice quantifica e simplifica informações de forma a facilitar o entendimento 

e a tomada de decisão acerca das questões ambientais”, permitindo assim um melhor 

_______________  
 
7  O artigo não especificou quais seriam os 24 indicadores desenvolvidos. 

DIMENSÕES INDICADOR

Renda per capita

Relação entre as remunerações medias das mulheres e dos homens;

Relação entre as remunerações medias de negros e brancos;

Taxa de ocupacão formal;

Participação do brasil nas exportações mundiais ;

Participação de produtos de média e alta itensidade tecnologica  na pauta de exportações;

Taxa de escolaridade liquida no ensino médio;

Concluintes do ensino medio na idade esperada;

Desempenho do PISA, programa Internacional para avaliação de estudantes;

Anos potenciais de vida perdidos APVP;

Mortalidade infantil;

Coeficientes  de mortalidade por acidentes cardiovasculares (ACVs) e acidentes vasculares celebrais AVC's

Cobertura previenciaria para maiores de 65 anos;

Financiamento  à saude;

Distribuição de renda interpessoal;

Mortes poe homicidio em homems na faixa de 15 a 24 anos de idade;7. Coesão social

1.Bem-estar econômico

2. Competividade econômico

4. Educação

5. Estado de saúde da população

6. Proteção social basica

http://www.yale.edu/envirocenter
http://www.ciesin.columbia.edu/
http://www.weforum.org/
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entendimento por parte de políticos, cientistas, ONGs e do público em geral. No Brasil, 

a Resolução nº 2.650/2012 autorizou o IDA como instrumento de acompanhamento e 

controle de gestão ambiental em instalações portuárias. 

Para os ODS, diversos indicadores também estão sendo desenvolvidos, sendo 

que, a nível nacional, o IBGE desenvolveu 231 indicadores e continua progredindo no 

estudo para proposição de novos indicadores que atendam a todos os 17 objetivos. A 

nível do estado do Paraná, a CELEPAR8, juntamente com o CEDES e IPARDES 

avançam no desenvolvimento de um sistema interno chamado de Business 

Inteligence -ODS para medir os ODS com dados dos 399 municípios. 

As plataformas de indicadores de ODS do IBGE e IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada), que utilizam dados a nível nacional, e da CELEPAR, IPARDES 

E CEDES que adimistram o banco de dados de dados estaduais, foram utilizadas 

nesta pesquisa para descrever a tabela de indicadores considerados confiáveis e 

fidedignos para cálculos de impacto de ODS (Apêndice 1). Esses indicadores 

selecionados foram utilizadas para mensurar dados propostos no objetivo de 

pesquisa.  

2.4 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE E OS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Indicadores para a sustentabilidade permitem avaliar os avanços e retrocessos 

quando se problematiza o desenvolvimento versus o crescimento econômico. O 

século XX foi testemunho de significativas transformações em todas as dimensões da 

existência humana, as quais resultam de um modelo de desenvolvimento hegemônico 

imposto pelos países do hemisfério norte – chamados de “desenvolvidos”, “países do 

centro” ou “ocidentalizados” – sobre os países do hemisfério sul chamados em 

desenvolvimento ou países periféricos”9.  

Na América Latina, o modelo de desenvolvimento hegemônico foi explicado 

pela teoria do subdesenvolvimento elaborada pela Comissão Econômica para a 

_______________  
 
8              A Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná) é uma empresa estadual, 

criada com o fim específico de prestar serviços de informática a todos os órgãos e entidades que integram 
a administração pública do Paraná. 

 
9  Para um maior aprofundamento na discussão sobre centro e periferia ver: Furtado (2000), capítulos l, ll, 

lll, e lV, e Furtado (1983), capítulos 1, 2, 3, 4 e 8.  
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América Latina (CEPAL). Nela, afirmava-se que a condição periférica reproduzida nos 

países latino-americanos reflete: 

[...] o ritmo de incorporação do progresso técnico e o aumento de 
produtividade [que] seriam significativamente maiores nas economias 
industriais (centro) do que nas economias especializadas em produtos 
primários (periferia), o que levaria por si só a uma diferenciação secular da 
renda favorável às primeiras (COLISTETE, 2001, p. 23). 

As consequências do modelo de desenvolvimento hegemônico em países 

latino-americanos, entre eles o Brasil, são os impactos socioeconômicos em que se 

destacam: a deterioração dos termos de troca (que resultaria em baixa produtividade), 

os salários reduzidos e a instabilidade dos preços de bens primários.  

Em vista disso, na segunda metade do século XX, as contradições oriundas do 

modelo de desenvolvimento hegemônico que impactavam as condições de vida 

humana e marginalizam as economias periféricas passaram a ser questionadas.  O 

conceito de desenvolvimento sustentável torna-se relevante no cenário nacional e 

internacional, quando surgem os ODMs e, posteriormente, os ODS, visando diminuir 

as assimetrias entre países e pessoas. Contudo, para que se possa mensurar o 

alcance efetivo das ações propostas, tanto dos ODMs quanto dos ODS, é 

imprescindível monitorá-las e comunicar os resultados atingidos. 

O termo indicador é originário do latim indicare, que significa descobrir, apontar, 

anunciar, estimar (HAMMOND, 1995). De acordo com Bellen (2006), os indicadores 

são capazes de comunicar ou informar acerca do progresso em direção a uma 

determinada meta. Eles apontam e fornecem informações sobre o estado de um 

fenômeno, sendo relevantes para a política e para o processo de tomada de decisão. 

O autor destaca que a relevância para a política e para o processo de tomada de 

decisão é a mais importante característica do indicador como fonte de informação, 

pois simplificam atributos de fenômenos complexos e tornam a comunicação mais 

compreensível e quantificável (BELLEN, 2006).  

 Siedenberg (2003) destaca que apesar de esforços realizados na construção 

de diferentes indicadores, um processo de desenvolvimento regional, em toda sua 

amplitude, não pode ser mensurado por um indicador apenas; a complexidade do 

desenvolvimento de um país ou região envolve aspectos não quantificáveis que 

qualquer indicador é incapaz de abarcar. Surge daí a necessidade de combinar 
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variáveis para diminuir o risco de se realizar interpretações erradas sobre um 

determinado contexto social. 

 No Brasil, a necessidade de se consolidar indicadores de desenvolvimento 

sustentável foi intensificada a partir da Agenda 21, um instrumento de planejamento 

participativo para o desenvolvimento sustentável, que tem como eixo central a 

sustentabilidade e que busca integrar a conservação ambiental, a justiça social e o 

crescimento econômico (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019). A primeira fase 

da construção da Agenda 21 no Brasil surgiu entre 1996 e 2002, seguindo as diretrizes 

da Agenda 21 Global, ou seja, consiste em um processo de planejamento 

participativo, com status de plano nacional de desenvolvimento sustentável. Seu 

significado é a concepção de um importante documento de subsídio potencial à 

formulação de políticas focadas no desenvolvimento sustentável. O processo de 

formação da agenda nacional e de sua integração ao Programa do Plano Plurianual 

Federal (PPA 2004-2007) ocorre concomitantemente à publicação dos Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável, em 2002, pelo IBGE. 

No seu conjunto, os Indicadores de Desenvolvimento Sustentáveis são uma 
das mais importantes fontes de informações sistematizadas sobre os 
aspectos ambientais, sociais, econômicos e institucionais do 
desenvolvimento brasileiro. Especialmente em relação às informações 
ambientais, os Indicadores de Desenvolvimento Sustentáveis se destaca 
como fonte organizada de dados, onde os mesmos podem ser analisados e 
relacionados entre si, e com dados sociais, econômicos e institucionais 
(IBGE, 2020a, n.p.).  

A publicação dos indicadores de Desenvolvimento Sustentável foi um 

importante instrumento para a Agenda 21, pois sua implementação demandava o 

acompanhamento e monitoramento de metas. Ademais, no ano 2000, a Declaração 

do Milênio das Nações Unidas (ONU, 2000)10,  um acordo firmado entre 191 Estados-

membros efetivava o compromisso mundial de combater a extrema pobreza e outros 

males da sociedade, constituindo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM)11, que vigorariam até 2015. No Brasil, a governança dos ODM foi estabelecida 

_______________  
 
10  Em setembro de 2000, os presidentes de 191 países, incluindo o Brasil, se reuniram no evento 

chamado Cúpula do Milênio, promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), para debaterem 
sobre os principais problemas que afetavam e afetariam o mundo no novo milênio. O documento 
resultante desta reunião é a Declaração do Milênio das Nações Unidas. 

 
11  Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) foram oito grandes objetivos globais assumidos pelos 

países-membros da ONU, os quais conjuntamente almejavam fazer com que o mundo progredisse 



43 
 

por meio do Decreto Presidencial de 31 de outubro de 2003, o qual instituiu o "Grupo 

Técnico para Acompanhamento das Metas e Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio". 

No Brasil, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o IBGE foram 

responsáveis pela seleção e análise dos indicadores utilizados, pela articulação dos 

grupos temáticos instituídos e por consolidar os textos finais dos relatórios nacionais 

(ROMA, 2019). Ambas as propostas constituídas no início do século XXI, Agenda 21 

e ODMs, foram fundamentais para o avanço dos indicadores de sustentabilidade, 

considerando a necessidade de controle, monitoramento e divulgação de resultados. 

Esses instrumentos revelaram a complexidade de se criar indicadores válidos e a 

dificuldade que envolve a coleta de dados. Os ODMs serviram como relevante 

aprendizagem na articulação de grupos sociais e políticos, coleta de dados e 

mensuração de resultados para a sua proposta de continuidade que viria a se 

aprofundar em 2015 – os ODS12. 

Em 2015, uma nova agenda mundial foi proposta, a Agenda 203013, com a 

instituição dos ODS que, por meio do legado dos ODM, almejavam alcançar o que 

não foi atingido ateriormente, bem como ampliar suas metas. Os ODS ampliaram os 

desafios na constituição de indicadores para mensurar dados, planejar metas e 

divulgar resultados.  

Para acompanhar a implementação dos ODS e suas 169 metas no nível global, 

a ONU estabeleceu o Grupo Interagencial de Peritos sobre os Indicadores dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (IAEG-SDGs). O IAEG-SDGs é composto 

por 27 representantes de Escritórios Nacionais de Estatísticas de países de todos os 

continentes – dentre eles está IBGE que representa, além do Brasil, os países do 

Mercosul e o Chile. O Grupo tem a responsabilidade de elaborar o quadro de 

indicadores globais para cada meta dos ODS (AGENDA 2030).  

_______________  
 

rapidamente rumo à eliminação da extrema pobreza e da fome, fatores que afetavam especialmente as 
populações mais pobres dos países menos desenvolvidos (ROMA, 2019). 

12  Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são 17 metas globais estabelecidas 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução 70/1. Cada meta é interdependente e 
contém objetivos secundários a seres alcançados; os 17 ODS possuem 169 metas no total, que abrangem 
questões de desenvolvimento social e econômico, incluindo pobreza, fome, saúde, educação, 
aquecimento global, igualdade de gênero, abastecimento de água, saneamento, energia, urbanização, 
meio ambiente e justiça social. 

13  A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também 
busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. O documento reconhece que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e 
um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2015). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Geral_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fome
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_global
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbaniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a_social
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A construção de indicadores dos ODS foi proposta em escala global, contudo, 

a mensuração desses dados exige um trabalho que envolve informações locais e 

regionais. A cooperação é, portanto, fundamental para que se tenha acesso a todas 

as informações e para alcançar subsídios para a construção de metodologias que 

promovam indicadores válidos e aplicáveis a nível local. De acordo com 

Kronemberger (2019), tornou-se necessário envolver entidades globais, regionais e 

nacionais para auxiliar na construção de indicadores de ODS. No nível global, o Fórum 

Político de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Sustentável é: 

[...] é a instância responsável pela supervisão do acompanhamento da 
Agenda. Ele está sob os auspícios da Assembleia Geral e do Conselho 
Econômico e Social da ONU (Resolução 67/290). No nível regional, 
instâncias regionais da ONU estão envolvidas no processo, como a Comissão 
Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal). No nível nacional, essa 
tarefa cabe aos Estados membros. No Brasil, por exemplo, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) coordena o processo de 
produção dos indicadores ODS, compromisso assumido no âmbito da 
Comissão Nacional para os ODS (ONU, 2015, p.1). 

No Brasil, o IBGE e o IPEA assessoram a Comissão Nacional para os ODS. 

Esta Comissão é o principal mecanismo de governança de nível federal para a 

implementação da Agenda 2030, e conta com o apoio de ministérios, governos 

estaduais, municipais e entidades civis. A nível das organizações, em 2015, foi 

lançado o Guia dos ODS para as Empresas (SDG COMPASS, 2020) como um 

instrumento para auxiliar na construção de indicadores e mensuração de impacto 

sobre os ODS: 

Desenvolvido originalmente pelo Global Reporting Initiative (GRI), UN Global 
Compact e World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 
o documento promove o entendimento sobre o processo de construção e 
definição dos ODS, recomenda o alinhamento das metas internas já 
estabelecidas pelas empresas aos ODS e trata do mapeamento do impacto 
dos ODS ao longo da cadeia de valor como parte de um passo a passo a ser 
seguido para que os ODS sejam internalizados na estratégia dos negócios 
(UNGC, GRI & WBCSD, 2015). 

 

Em 2018, o IBGE lançou a Plataforma Digital dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (Plataforma ODS). Nela encontra-se o primeiro conjunto 

de indicadores globais do Brasil para o acompanhamento desses objetivos, com fichas 

metodológicas, tabelas, gráficos e mapas. 

Pouco depois, em 2020, foi lançada uma nova ferramenta online e gratuita de 

gerenciamento de impacto global das empresas, trata-se do Action Manager (SDG) , 

http://ods.ibge.gov.br/
http://ods.ibge.gov.br/
https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/ungc
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que capacita empresas de todos os portes, no mundo inteiro, a adotarem medidas 

significativas e acompanhar seu progresso para o alcance dos ODS. Essa ferramenta 

foi desenvolvida pelo B-Lab14, um “laboratório de aprendizagem criativa, onde a 

aplicação e o desenvolvimento de novas metodologias levam crianças e jovens ao 

domínio crítico e criativo de tecnologias” (B-LAB, 2020), e pelo Pacto Global das 

Nações Unidas. O SDG Action Manager reúne a Avaliação de Impacto B15 do B-Lab, 

os Dez Princípios do Pacto Global e os ODS, com a intenção de viabilizar que 

empresas realizem ações significativas por meio de autoavaliação dinâmica, 

benchmarking e aprimoramento (UNGC, GRI & WBCSD, 2020). Esta ferramenta 

reforça a importância de desenvolvimento de ações locais para atingimento das metas 

dos ODS.  

Sabe-se que as empresas públicas e privadas contribuem diretamente nas 

localidades, seja por meio da geração de trabalho e renda que promovem nos 

municípios onde estão estabelecidas, seja nos trabalhos voluntários que podem 

incentivar e promover. De acordo com Ban Ki-moon, Secretário Geral das Nações 

Unidas: 

[...] as empresas são parceiras vitais no alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e elas podem contribuir por meio de suas 
atividades principais. Para isso é necessário que as empresas de todo o 
mundo avaliem seu impacto, estabeleçam metas ambiciosas e 
comuniquem seus resultados de forma transparente (UNGC, GRI & 
WBCSD, 2015, n.p.). 
 
 

As empresas são entidades fundamentais para que sejam alcançadas as metas 

propostas pela Agenda 2030 considerando seu impacto local. Contudo, em muitos 

casos as empresas não possuem recursos disponíveis para implementar ações que 

gerem resultados satisfatórios, recorrendo a instituições financeiras. Essas 

instituições podem constituir-se como motrizes para a implementação de ações 

empresariais que contribuam para o atingimento das metas dos ODS, considerando 

que os investidores podem desenvolver novos projetos à medida em que encontram 

_______________  
 
14  O intuito do B- LAb (2020) um laboratório de aprendizagem criativa, onde a aplicação e o desenvolvimento 

de novas metodologias desenvolvem em as crianças e jovens as competências apontadas pelo Fórum 
Econômico Mundial como principais características necessárias no mundo moderno: criatividade, senso 
crítico e resolução de problemas. 

15  As empresas certificadas B são aquelas que atendem aos mais altos padrões de desempenho social e 
ambiental verificados. A avaliação de impacto B considera como as operações e o modelo de negócios 
da empresa afetam os funcionários, a comunidade, o ambiente e os clientes. Preocupando-se desde a 
cadeia de suprimentos e materiais de entrada até doações de caridade e benefícios aos funcionários, a 
B Corp Certification prova que sua empresa está atendendo aos altos padrões de desempenho verificado 
(BCORPORATION, 2020). 
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recursos disponíveis de longo prazo e com taxas atrativas. Tais instituições 

financeiras, em sua maioria, possuem programas voltados a ações sociais e 

ambientais, contudo, não divulgam os impactos nos ODS.  

Observando-se relatórios administrativos e sites de bancos como Banco do 

Brasil, Bradesco, BRDE, Santander e Itaú, verificou-se que nenhum deles divulga 

seus indicadores de impacto sobre as metas de alcance dos ODS. O que se pode 

destacar é que a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) está atuando para 

impulsionar a transição para uma Economia Verde no Brasil por meio de recursos 

intermediados pelo Sistema Financeiro Nacional (SFN) buscando instrumentalizar a 

integração entre negócios e desenvolvimento sustentável. Economia Verde é aquela 

que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo 

tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica; 

seus principais pilares devem ser: baixa emissão de carbono, eficiência no uso dos 

recursos e inclusão social (FEBRABAN, 2017). Apesar disso, ressalta-se que a 

Federação Brasileira de Bancos não divulga indicadores para acompanhamento de 

alocação de recursos financeiros atrelados à Economia Verde e aos ODS. 

Em suma, verifica-se que, ao longo dos anos, o tema indicador de 

sustentabilidade avançou a partir da cooperação de atores mundiais, nacionais e 

regionais, resultando em pactos como a Agenda 21, encontros como Rio+20, ODMs 

e mais recentemente os ODS. O legado desses atores é justamente essa cooperação 

para desenvolvimento de indicadores, coleta de informações e divulgação de dados, 

permitindo que novos esforços fossem agregados na mensuração dos ODS. A partir 

disso, destaca-se a existência de diversos indicadores sendo desenvolvidos e 

testados concomitantemente, contudo, quando se analisam instituições financeiras, 

nota-se uma carência de indicadores em relação aos ODS. Tais indicadores poderiam 

acelerar programas de crédito para investimentos globais à medida em que criam 

metas de acompanhamento para programas de instituições financeiras voltados aos 

ODS.  

O investimento global em projeto de sustentabilidade para atingir as metas dos 

ODS é vultuoso. Em 2017, o Fórum Econômico Mundial divulgou os resultados de um 

estudo conduzido pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável e Empresarial, que 

estimou ser necessário fechar uma lacuna de investimento anual de US$ 2,5 trilhões 

para atingir os 17 objetivos (ITAÚ ASSET MANAGEMENT, 2017). Esse dado 

possibilita uma nova abordagem às instituições financeiras para melhorar suas 
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alocações de recursos, de modo que o conhecimento de setores carentes de recurso 

facilita decisões estratégicas de políticas de crédito direcionadas – que tendem a 

aumentar os benefícios para os negócios, para o meio ambiente e para a sociedade. 

Deste modo, as instituições financeiras podem facilitar investimentos à iniciativa 

privada por meio de seus programas de crédito. Em 2018, a PricewaterhouseCoopers 

(PWC) conduziu um projeto de pesquisa, no qual foram analisados relatórios 

corporativos e de sustentabilidade de 729 empresas sediadas em 21 países 

diferentes. Essas empresas teriam um potencial estimado de investir US$ 12 trilhões 

em ações e projetos vinculados à consecução dos ODS, de acordo com seus 

relatórios de sustentabilidade. Essa pesquisa constatou que ainda resta muito trabalho 

a ser feito para que os negócios realmente ajudem a cumprir as metas dos ODS; 

enquanto 72% das empresas mencionam as metas nos seus relatórios, apenas 27% 

as incluem nos negócios estratégicos. Quanto à liderança de alto nível, apenas 19% 

das declarações de CEO ou Presidente mencionam os ODS no contexto de sua 

estratégia de negócios (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2018). 

 Em vista disso, verifica-se que há um mercado promissor para as instituições 

financeiras, que podem alocar recursos de crédito para que empresas façam 

investimentos que atendam aos ODS. Muitos investimentos que estão previstos nos 

relatórios corporativos não são realizados por falta de recursos, seguidos da 

dificuldade de captar dinheiro com taxas atrativas. Dessa forma os bancos poderiam 

impactar indiretamente as metas dos ODS, por meio das empresas que executariam 

os projetos de sustentabilidade. Nesse cenário ideal, as instituições financeiras 

também estariam contribuindo para que milhares de empregos fossem mantidos ou 

criados, colaborando diretamente para os ODS 1 (Erradicação da pobreza), 2 (Fome 

zero e agricultura sustentável), 3 (Boa saúde e bem-estar), 8 (Emprego digno e 

crescimento econômico), e 10 (Redução de desigualdade). Essa atitude, que geraria 

benefícios à sociedade e impactos positivos na imagem de instituições financeiras, 

poderia ser revertido em novos clientes e parceiros comerciais.  

Cumpre destacar ainda que, em virtude da pandemia do novo Coronavírus 

(Covid-19), o cenário de alocação de recursos e atingimento dos ODS também foi 

impactado. Bancos tiveram um papel importante para garantir a continuidade 

operacional de empresas, e estão tendo mais demandas neste período. Projetos de 

expansão, modernização, inovação e sustentabilidade foram postergados pelos 

empresários, devido às incertezas do momento.  A necessidade de manter o fluxo 
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caixa saudável a fim de poder cumprir com as obrigações presentes, somada à 

restrição de operação em setores como comércio, serviços e turismo, incrementou a 

busca por operações de crédito, principalmente para capital de giro isolado. Esse 

recurso possui taxas onerosas e de curto prazo, o que prejudica a situação de 

solvência das empresas e, por conseguinte, aumenta o risco de crédito para 

instituições financeiras. Para reduzir o risco a ambos os players mencionados, houve 

incremento na disponibilidade de recursos por políticas públicas a fim de manter a 

atividade empresarial: impostos foram postergados e recursos de linhas de créditos 

foram ampliados e flexibiliados. Bancos de Desenvolvimento como o BNDES e BRDE 

também disponibilizaram a postergação de pagamentos de financiamentos a fim de 

gerar caixa para as empresas. Também apresentaram linhas de créditos 

emergências, assumindo assim, um risco de crédito maior (BRDE 2020e). 

Dessa forma, destaca-se que as instituições financeiras públicas estão tendo 

um papel relevante durante a pandemia, considerando que instituições privadas 

aumentaram as taxas de juros e restringiram o crédito aos setores mais impactados 

devido ao risco de inadimplência. A atuação das instituições financeiras neste período 

é importante para economia, pois reflete nos ODS, como o 8 (emprego e renda) e o 

10 (redução de desigualdades), mantendo empregos e renda, e afetando 

positivamente milhares de famílias, reafirmando o seu comprometimento com a 

agenda 2030 e importância para atingimento das metas propostas. 

 

2.5 OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SEU IMPACTO 

LOCAL 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, realizada em junho de 1992 no Rio de Janeiro, conhecida Rio 92, 

reuniu mais de 100 chefes de Estado para debater como garantir às gerações futuras 

o direito ao desenvolvimento sustentável. À época, o tema desenvolvimento 

sustentável atingiu escala mundial destacando os seres humanos e a proteção do 

meio ambiente como partes fundamentais desse tema. A Agenda 21 instaurava um 

novo padrão de desenvolvimento para o século XXI. 

Em setembro de 2000, refletindo e baseando-se na década das grandes 

conferências e encontros das Nações Unidas, os líderes mundiais se reuniram 
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novamente, então na sede das Nações Unidas, em Nova York, para adotar a 

Declaração do Milênio da ONU, que buscou o comprometimento das nações para: 

[...] uma nova parceria global para reduzir a pobreza extrema, em uma série 
de oito objetivos – com um prazo para o seu alcance em 2015 – que se 
tornaram conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM). Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) foram oito 
grandes objetivos globais assumidos pelos países-membros da Organização 
das Nações Unidas (ONU), os quais, em seu conjunto, almejavam fazer com 
que o mundo progredisse rapidamente rumo à eliminação da extrema 
pobreza e da fome do planeta, fatores que afetavam especialmente as 
populações mais pobres, dos países menos desenvolvido. Os oito ODM 
abrangiam ações específicas de combate à fome e à pobreza, associadas à 
implementação de políticas de saúde, saneamento, educação, habitação, 
promoção da igualdade de gênero e meio ambiente, além de medidas para o 
estabelecimento de uma parceria global para o desenvolvimento sustentável 
(ROMA, 2019, p. 1). 

Os ODMs constituíram o primeiro arcabouço global de políticas para o 

desenvolvimento e contribuíram para orientar a ação dos governos nos níveis 

internacional, nacional e local por 15 anos. Sendo eles: 

• ODM 1: Erradicar a extrema pobreza e a fome 

• ODM 2: Universalizar a educação primária 

• ODM 3: Promover a Igualdade de gênero e a autonomia das mulheres 

• ODM 4: Reduzir a Mortalidade na infância 

• ODM 5: Melhorar a saúde Materna 

• ODM 6: Combate o HIV/AIDS, a Malária e outras doenças  

• ODM 7: Assegurar a sustentabilidade ambiental 

• ODM 8: Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento (ONU, 

2015) 

 

Os ODM reconheceram a urgência de se combater a pobreza e demais 

privações generalizadas, tornando o tema uma prioridade na agenda internacional de 

desenvolvimento. Sachs (2017) afirma que três dos oito objetivos estavam focados na 

saúde (ODM, 4, 5 e 6), e foram os que tiveram melhor resultado ao longo dos anos 

devido à integração de organizações acadêmicas, fundações privadas (como 

fundação Bill e Melina Gates), empresas e agências internacionais. Para o autor, o 

sucesso dos ODM associados à saúde se deu pela monitoração, medição, avaliação 

e resposta ao desenvolvimento de programas mundiais.  
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Os ODMs permitiram focar o trabalho de governos, doadores, agências e 

organizações internacionais em áreas prioritárias de necessidade, possibilitando a 

melhoria na disponibilidade de dados e indicadores de desenvolvimento, avanços nos 

sistemas estatísticos nacionais, e fortalecimento da cultura de responsabilização (GIL, 

2018, p. 2). Estes foram os maiores legados dos ODM: as interações entre agentes 

mundiais e os sistemas de monitoramento para alcance de metas. 

Vinte anos depois da Rio 92, 193 delegações e representantes da sociedade 

civil retornaram ao Rio de Janeiro para renovar o compromisso global com o 

desenvolvimento sustentável. Neste momento, a Rio+20 avaliou os avanços obtidos 

e os novos desafios. A erradicação da pobreza juntamente com os temas Economia 

Verde e desenvolvimento sustável foram os destaques da reunião. A Declaração Final 

da Conferência Rio+20, o documento “O Futuro que Queremos”, reconheceu que a 

formulação de metas poderia ser útil para o lançamento de uma ação global coerente. 

Assim, foram lançadas as bases de um processo intergovernamental abrangente e 

transparente, aberto a todas as partes interessadas, para a promoção de objetivos 

para o desenvolvimento sustentável.  

Essa orientação guiou as ações da comunidade internacional nos três anos 

seguintes e deu início ao processo de consulta global para a construção de um 

conjunto de objetivos universais para além de 2015. Deste modo, a ONU definiu em 

2015 os 17 ODS, constituídos por 169 metas que instigam ações mundiais para serem 

implementadas até o ano de 2030. Consolida-se uma nova agenda de 

desenvolvimento sustentável que deve finalizar o trabalho dos ODM sem deixar 

ninguém para trás. Os 17 ODS definidos foram: 

 

• ODS 1 - Erradicação da pobreza; 

• ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável; 

• ODS 3 - Boa saúde e bem-estar; 

• ODS 4 - Educação de qualidade; 

• ODS 5 - Igualdade de Gênero; 

• ODS 6 - Água potável e saneamento; 

• ODS 7 - Energia acessível e limpa; 

• ODS 8 - Emprego digno e crescimento econômico; 

• ODS 9 - Indústria inovação e cultura; 

http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf
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• ODS 10 - Redução de desigualdade; 

• ODS 11 - Cidades e Comunidades sustentáveis; 

• ODS 12 - Consumo e produção responsável; 

• ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima; 

• ODS 14 - Vida na água; 

• ODS 15 - Vida sobre a terra; 

• ODS 16 - Paz justiça e instituições; 

• ODS 17 - Parcerias e meios de implementações (ONU, 2015). 

 

O programa de desenvolvimento sustentável parece ser muito maior que os 

ODM, que por si só, constituíam grandes desafios. Os ODS incluíram “não só a luta 

contra a pobreza extrema, mas também a interação destes objetivos em vários outros 

como a inclusão social e a sustentabilidade ambiental” (SACHS, 2017, p. 525). O 

desafio maior que se apresenta a partir desse momento é fazer com que os ODS e 

suas respectivas metas se internalizem e se interiorizem de fato, permitindo que seu 

potencial de indutor do desenvolvimento sustentável realmente se concretize e traga 

os benefícios almejados para a sociedade, no horizonte temporal de 2030 (ROMA, 

2019). 

Nesse processo, empresas públicas e privadas têm um papel de destaque na 

internalização dos ODS, induzindo o desenvolvimento sustentável nas regiões, e nos 

municípios onde estão instaladas. Várias empresas estão atuando na aplicação dos 

ODS, inclusive, muitas se tornaram signatárias do Pacto Global (Global Compact). 

Essa é uma iniciativa que fornece diretrizes para a promoção do desenvolvimento 

sustentável e da cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e 

inovadoras. Ao se juntar ao Pacto Global, a empresa assume o compromisso de 

alinhar a sua estratégia de desenvolvimento aos ODS mais relevantes para as suas 

atividades, causando um efeito local que pode se tornar regional. A atuação 

empresarial local permite considerar valores e culturas do território a serem 

trabalhados, incorporando de modo amplo e transparente a participação da 

sociedade.  

A adesão aos ODS pelas empresas também se torna importante para mitigar 

riscos ambientais; entidades que desempenham suas atividades utilizando-se de 
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alguma forma de recursos naturais podem causar alterações no meio ambiente, 

originando passivos ambientais. Esses passivos correspondem a impactos causados 

ao meio ambiente que não são reparados ao longo das atividades empresárias ou 

após o seu encerramento. De acordo com Sena (2016), os riscos emergentes das 

mudanças ambientais decorrentes de um modelo de desenvolvimento econômico que 

causa destruição de ecossistemas, perda de biodiversidade, uso e ocupação 

desregulados do solo e desmatamento, constituem ameaças para o meio ambiental a 

sociedade e a economia. Os danos ao meio ambiente pelas empresas estão sujeitos 

a legislações como a Lei 6.938, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, e a Lei n° 9.605, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Contudo, quando há o 

comprometimento socioambiental da empresa, a gestão empresarial se dispõe a 

reduzir tais impactos ambientais, buscando mitigar riscos e alinhar essa atuação à sua 

política estratégica. 

Conforme Sachs (2017), para o alcance dos ODS, são necessários novos 

investimentos em infraestrutura de saneamento, geração de energia renovável, 

transporte de baixo impacto de carbono, novos e modernos sistemas educativos, 

novos cuidados de saúde, entre outros. Estes investimentos podem ser incentivados 

pelo setor privado, mas também impulsionados pelo setor público e empresas públicas 

– como bancos de desenvolvimentos e agências de fomento – a nível nacional, 

estadual e municipal, por meio do direcionamento de recursos para setores básicos 

como infraestrutura, saúde, educação.  

Em relação aos investimentos públicos, dados divulgados pela AgeRio 

(Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro) demonstram que, entre 2011 e 

2013, as 17 agências de fomento estaduais16 investiram R$ 6,1 bilhões na economia 

brasileira (AGERIO, 2014). Esses recursos são “motores” para o desenvolvimento 

regional e local, mas sua eficácia ainda é incerta, pois gestões pouco transparentes e 

ausência de indicadores comprometem a efetiva mensuração do resultado esperado.  

_______________  
 
16  No Brasil, a maioria dos estados possui uma instituição de fomento pública: Badesul e BRDE (RS); Badesc 

e BRDE (SC); Fomento Paraná e BRDE (PR); Desenvovlesp (SP); AgeRio (RJ); BDMG (MG); MT 
Fomento (MT); Bandes (ES); Desembahia (BA); Agência AL (AL); Agência AP (AP); Agência TO (TO); 
Banco do Nordeste (CE). 
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De acordo com Sachs (2017, p. 535), a “eficácia da ajuda pública ao 

desenvolvimento e do financiamento público em geral exige um processo sério, de 

planejamento, previsão invertida, elaboração de roteiros, monitoração, avaliação e 

atualizações estratégicas”. Uma boa gestão, associada a investimentos públicos e 

privados, amplia o impacto dos ODS, especialmente se estiver voltada a indicadores 

que justifiquem a destinação de recursos, atendam as necessidades locais e 

proponham/indiquem novas metas a serem estabelecidas. É nesse contexto, que 

empresas de fomento como o BRDE podem contribuir para o alcance dos ODS, por 

meio da disponibilidade de financiamento com taxas atrativas. 

 As operações de crédito do BRDE possuem elevada aderência aos ODS; há 

recursos que atendem a agroindústria, soluções de energias alternativas,inovações 

de processos e produtos, modernização de equipamentos com reduções de emissões 

de CO2, e estão relacionados à Agenda 2030. Conta-se, ainda, com o programa PCS 

(Produção e Consumo Sustentável), que disponibiliza linhas com redução de spread 

bancário para projetos que se adequam a esta proposta. A transparência e publicidade 

da alocação desses recursos atrelados a projetos que impactam os ODS podem 

auxiliar empreendedores e empresas alinhados a princípios da RSE a buscar linhas 

de financiamentos disponíveis; por isso, deve-se ampliadar a divulgação da atuação 

empresarial como meio de incrementar a atuação do Banco pela Agenda 2030. 

 

2.6 O BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO NO EXTREMO SUL – BRDE 

 

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) foi fundado em 

1961 pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com o objetivo 

de fomentar a economia da região, gerando emprego e renda. É uma instituição 

financeira pública de fomento, controlada pelos três estados do Sul e que conta com 

autonomia financeira e administrativa. Possui sede administrativa e agência na cidade 

de Porto Alegre (RS), e agências em Florianópolis (SC) e em Curitiba (PR), além de 

um escritório de representação no Rio de Janeiro (RJ) e espaço de divulgação em 
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Campo Grande (MS). Possui também espaços de divulgação em 10 cidades da 

Região Sul (BRDE, 2020b). 

O BRDE é referência em financiamentos de longo prazo na região Sul para 

pessoas jurídicas e produtores rurais, de acordo com dados do ranking de agentes 

financeiros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O banco 

(Tabela 1) é o 7º maior repassador recursos para investimentos no Brasil de 

operações indiretas. Quando comparado a operações indiretas no sul do país (Tabela 

2), o BRDE é o 4º maior repassador de recursos do BNDES. 

 

Tabela 1 - Ranking das Instituições Credenciadas das Operações Indiretas do 
BNDES 

Agentes 
Financeiros 

Desembolsos 
Nº Operações 

Aprovadas 
Posição Valor 

(R$ milhões) 
Part. % Acum. % 

BRADESCO 3.113,8 19,3 19,3 37.729 1 

SICREDI 1.401,1 8,7 28,0 12.732 2 

SANTANDER 1.295,7 8,0 36,1 6.272 3 

CRESOL 1.217,8 7,6 43,6 30.395 4 

CNH 963,8 6,0 49,6 4.102 5 

ITAU 786,1 4,9 54,5 3.123 6 

BRDE 731,8 4,5 59,1 739 7 

VOLVO 705,7 4,4 63,4 1.687 8 

DLL/RABOBANK 703,1 4,4 67,8 5.488 9 

BTG PACTUAL 699,0 4,3 72,1 92 10 

Fonte: BNDES (2019a). 

 

Tabela 2 - Ranking das Instituições Credenciadas das Operações Indiretas do 
BNDES- SUL 

Agentes 
Financeiros 

Desembolsos 
Nº Operações 

Aprovadas 
Posição Valor 

(R$ milhões) 
Part. % Acum. % 

CRESOL 1.101,0 18,0 18,0 28.390 1 

SICREDI 805,8 13,2 31,2 9.080 2 

BRADESCO 774,5 12,7 43,9 8.734 3 

BRDE 714,9 11,7 55,6 735 4 

SANTANDER 379,4 6,2 61,8 2.149 5 

CNH 318,5 5,2 67,0 1.672 6 

VOLVO 265,2 4,3 71,3 565 7 

ITAU 242,6 4,0 75,3 784 8 
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DLL/RABOBANK 203,6 3,3 78,6 1.926 9 

SCANIA 185,3 3,0 81,6 369 10 

Fonte: BNDES (2019a). 

 

O Banco é repassador de recursos do BNDES, da Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), do Ministério do Turismo (MTur), da Agência Francesa de 

Desenvolvimento (AFD), do Banco Europeu de Investimento (BEI), entre outros. 

Atualmente é o maior repassador de recursos da FINEP para apoio de projetos de 

inovação no Brasil.  

O BRDE possui o programa de Produção e Consumo Sustentável (PCS), que 

apoia projetos que promovem a sustentabilidade socioambiental. Esse programa 

respalda iniciativas que adotam as melhores práticas de sustentabilidade no 

agronegócio, uso racional e eficiente da água, eficiência energética, energias 

renováveis e gestão de resíduos e reciclagem. Ademais, apoia a indústria e o 

comércio sustentáveis e projetos que tornam grandes e pequenas cidades em 

comunidades sustentáveis.  

Desde 2015, foram investidos 1,3 bilhão no Programa PCS. No evento SDGs 

in Brazil – the role of private sector, que ocorreu em Nova York em setembro de 2018, 

o BRDE PCS foi escolhido como exemplo de promoção de sustentabilidade. O PCS 

foi idealizado para disponibilizar linhas de crédito e canalizar recursos que atendam à 

demanda por financiamento para investimentos sustentáveis, privados ou públicos, 

nos três estados do sul do Brasil; seu principal objetivo é responder à necessidade 

expressa pela sociedade e por acordos internacionais, viabilizando a transição para 

uma economia de baixo carbono. O BRDE PCS permitiu a captação, junto à Agência 

Francesa de Desenvolvimento (AFD), de € 50 milhões; junto ao Banco Europeu de 

Investimento (BEI), foram levantados € 80 milhões para projetos orientados à 

sustentabilidade (BRDE, 2018). Em 2020, houve nova captação com a AFD de € 70 

milhões. 

Outro programa de destaque é o BRDE Municípios, que atua diretamente no 

desenvolvimento local. A partir desse programa, as cidades têm capacidade de 

investir em projetos que visem a qualidade de vida da sua população, esteja ela em 

área urbana ou rural. Para este programa, o BRDE disponibiliza linhas de crédito em 

três áreas principais: 
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• Saneamento e Mobilidade: modalidade que financia projetos relativos à 

drenagem urbana, resíduos líquidos e sólidos, pavimentação, iluminação ou 

ciclovias; 

• Infraestrutura social, rural e urbana: podem obter recursos os municípios que 

tenham como projeto, por exemplo, a construção de escolas, postos de 

saúde, centros comunitários, estradas, distritos industriais ou infraestrutura 

turística;  

• Desenvolvimento Institucional: para que as próprias cidades se 

desenvolvam, é preciso investir e atualizar o próprio governo. Neste eixo, 

são repassados recursos para qualificação do funcionalismo, modernização 

de processos e sistemas, entre outras rotinas. 

Desde o lançamento do BRDE Municípios, 115 cidades tiveram projetos 

financiados no Sul do país, totalizando um montante R$ 579,9 milhões em 

investimentos (BRDE, 2020a). 

Destaca-se também outro programa representativo, trata-se do BRDE INOVA, 

que presta apoio a ações inovadoras por meio da disponibilização dos recursos 

advindos da FINEP. Em 2019, foram financiados R$ 215,8 milhões abrangendo 71 

projetos, os quais resultaram no crescimento de 24% em relação ao ano anterior 

(BRDE, 2020a). Esses investimentos são destinados a projetos de inovação, ou seja, 

no desenvolvimento de um produto, processo ou serviço inovador, sem similar no 

mercado nacional; trata-se de inovação incremental. Entre eles, destacam-se: 

geração de energia a partir de resíduos urbanos; softwares inovadores; placas de 

circuito impresso; sistemas construtivos inovadores; nutrição especial etc. 

Estes três principais programas (BRDE PCS, BRDE Municípios e BRDE 

INOVA), juntamente com outras linhas de crédito afetam diretamente 9 dos 17 ODS, 

a saber: 

 

• ODS 1 - Erradicação da pobreza; 

• ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável; 

• ODS 3 - Boa saúde e bem-estar; 

• ODS 4 - Educação de qualidade; 

• ODS 7- Energia acessível e limpa; 

• ODS 8 - Emprego digno e crescimento econômico; 
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• ODS 9 - Indústria inovação e cultura; 

• ODS 12 - Consumo e produção responsável; 

• ODS 15 - Vida sobre a terra. 

 

No Quadro 2, destacam-se os 9 ODS impactados pelos financiamentos 

disponibilizados pelo BRDE e o valor dispendido em cada um deles. É possível 

observar, ainda, o percentual investido em relação à carteira total de crédito17 de 

investimentos de 2016. 

Quadro 2 - Objetivos do desenvolvimento Sustentável atingidos através da carteira 
de crédito de 2016 

 
Fonte: BRDE (2016). 

 

Considerando o Quadro 2, quando verificados os dados da carteira em 2016, é 

importante destacar que as aplicações de recursos financeiros feitas pelo BRDE 

impactam de forma mais significativa sobre quatro ODS, são eles: 

 

• ODS 2: Fome zero e agricultura sustentável (76,4%); 

_______________  
 
17  A carteira total do BRDE corresponde a todos os desembolsos financeiros realizados em 2016. 

VALOR 2016 %

OBJETIVO 1 ERRADICAÇÃO DA POBREZA 44.747.000R$        1,90%

OBJETIVO 2 FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 1.823.008.137R$   76,40%

OBJETIVO 3 SAÚDE E BEM-ESTAR 80.735.200R$        3,40%

OBJETIVO 4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 29.650.200R$        1,20%

OBJETIVO 5 IGUALDADE DE GÊNERO 0,00%

OBJETIVO 6 AGUA POTAVEL E SANEAMENTO 0,00%

OBJETIVO 7 ENERGIA LIMPA E ACESSIVEL 277.064.858R$      11,60%

OBJETIVO 8 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 99.650.739R$        4,20%

OBJETIVO 9 INDUSTRIA INOVAÇÃO E INFRAESTRURUTA 24.312.319R$        1,00%

OBJETIVO 10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 0,00%

OBJETIVO 11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTAVEIS 0,00%

OBJETIVO 12 PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEL 2.669.218R$           0,10%

OBJETIVO 13 AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA 0,00%

OBJETIVO 14 VIDA NA ÁGUA 0,00%

OBJETIVO 15 VIDA TERRESTRE 5.236.000R$           0,20%

OBJETIVO 16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 0,00%

OBJETIVO 17 PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 0,00%

2.387.073.671R$   100%

2.908.107.606R$   

82,10%

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ÍNDICE DE ADERÊNCIA (A/B)

TOTAL DA CARTEIRA BRDE (B)

TOTAL DE PROJETOS ADARENTES (A)
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• ODS 3: Saúde e bem-estar (3,4%); 

• ODS 7: Energia acessível e limpa (11,6%); 

• ODS 8: Emprego digno e crescimento econômico (4,2%). 

 

Em relação aos impactos observados nos ODS por tipo de projetos financiados 

pelo BRDE no ano de 2016 (Quadro 3), é importante destacar que há uma aderência 

média de 82% de toda a sua carteira de projetos. Para esta informação foi considerado 

que um projeto impacta diretamente apenas um ODs. O Quadro 3, verifica o impacto 

considerando que a atuação de um projeto pode impactar em mais de um projeto.  
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Quadro 3 - Impactos observados nos ODS por tipo de projetos em 2016 

 
Fonte: BRDE, 2016.

CONTRATOS BRDE ODS 2016 % ODS ODS 1 ODS2 ODS3 ODS4 ODS7 ODS8 ODS9 ODS12 ODS15

44.747.000R$        44.747.000R$        100% 44.747.000R$  

1.833.686.362R$  2.151.023.257R$  117,30% 2.112.054.816R$  21.021.841R$    17.936.600R$     

80.735.200R$        80.235.200R$        99,40% 80.235.200R$  

29.650.200R$        29.650.200R$        100% 29.650.200R$  

277.064.858R$      784.232.644R$     283,10% 281.632.088R$  251.300.278R$  251.300.278R$   

28.573.678R$        18.162.422R$        63,60% 18.162.422R$    

270.845.862R$      50.221.149R$        18,50% 24.748.396R$    23.472.753R$  2.000.000R$        

8.111.578R$          17.427.080R$        214,80% 11.434.720R$    5.992.360R$        

20.396.151R$        62.703.866R$        307,40% 14.660.151R$        13.823.783R$    13.823.783R$     20.396.151R$  

2.681.881.948R$  52.492.091R$        19,60% 51.872.873R$    619.218R$           

46.114.769R$        41.858.347R$        90,80% 10.688.281R$        28.100.000R$    3.070.066R$    

2.908.107.606R$  3.332.753.256R$  114,60% 44.747.000R$  2.137.413.248R$  80.235.200R$  29.650.200R$  281.632.088R$  420.464.312R$  26.542.819R$  291.672.239R$   20.396.151R$  TOTAL

Indústria de transformação

Coleta tratamento e redução de 

resíduos e descontaminação

Gerenciamento e Plantio de florestas

Comercio e serviços

Extração não ferroso, fumo e bebidas 

alcoólicas

Geração éolica, PCHS e outros

Projetos de educação

Financiamento a operações de micro 

crédito
Carteira agropecuária, pesca, agricultura, 

agroindustria, perfuração de poços, 

comerc. de alimentos, armazenagem

Planos de saúde, atividades de 

atenção a saude

PROJETOS BRDE

Construções sustentáveis, P&D, 

testes e análises
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Observando os dados apresentados sobre o desempenho do BRDE em relação 

à adoção de indicadores capazes de mensurar sua contribuição no alcance dos ODS, 

ressalta-se que não há um processo desenvolvido para avaliar o impacto dos ODS. O 

impacto calculado de aderência média de 82% da carteira de projetos do BRDE aos 

ODS foi realizado com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAEs)18 das empresas financiadas. Em vista disso, um projeto pode impactar mais 

de um ODS resultando na replicação da base de dados, reproduzindo os valores 

financiados e, por conseguinte, distorcendo os resultados gerados – isso se verifica 

no item “valor total” do quadro, que representa um impacto de 114% do financiamento 

sobre os ODS. Quando verificado o impacto gerado em apenas um ODS, entende-se 

que a verificação por CNAE, pode ser aperfeiçoada por uma proposta de processo 

que mitigue erros, pois uma empresa com determinado CNAE pode desenvolver 

diversos tipos de projetos. 

Logo, é necessário desenvolver um processo para verificar o impacto efetivo 

da carteira de crédito do BRDE sobre os ODS, que poderá dispor de indicadores para 

esse acompanhamento. Sendo assim, buscou-se nesta pesquisa selecionar 

indicadores capazes de mensurar o impacto efetivo dos investimentos do BRDE sobre 

as metas do ODS. Os resultados obtidos por esta pesquisa de mestrado estão 

alinhados ao memorando de entendimento firmado entre BRDE e o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Pactuado em 2015, o memorando 

tem os seguintes objetivos: 

• Colaborar na formulação e implementação de um programa capaz de 

promover o redirecionamento institucional e operacional do BRDE, tornando-

o de forma efetiva o Banco dos ODS para a Região Sul do País; 

• Desenvolver propostas e metodologias de enquadramento de projetos de 

investimentos aos ODS com identificação do seu impacto potencial; 

• Desenvolver propostas e metodologias de mensuração de impacto efetivo 

dos investimentos sobre os ODS. 

_______________  
 
18  A CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas é adotada oficialmente pelo Sistema 

Estatístico Nacional do Brasil e pelos órgãos federais, estaduais e municipais gestores de registros 
administrativos e demais instituições do país. Essa classificação padroniza nacionalmente os códigos de 
atividades econômicas e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da 
Administração Tributária do Brasil. Esse instrumento é aplicado a empresas privadas ou públicas, 
estabelecimentos agrícolas, organismos públicos e privados, instituições sem fins lucrativos e agentes 
autônomos (pessoa física). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Estat%C3%ADstico_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Estat%C3%ADstico_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Estes objetivos ainda estão sendo desenvolvidos pelo banco. Assim, a presente 

pesquisa, por meio de um de seus objetivos específicos, se propõe à selecionar 

indicadores socioambientais relacionados aos ODS para mensurar o impacto efetivo 

dos investimentos do BRDE no desenvolvimento regional, com vistas a contribuir para 

o alcance dos ODS, em especial aos objetivos 3 e 8. A pesquisa visa colaborar no 

atingimento das metas propostas pelo BRDE junto a PNUD e fortalecer seu 

alinhamento aos ODS.   

Esse alinhamento é uma definição estratégica para os negócios do BRDE, que 

avança no tema das Finanças Sustentáveis por intermédio da Política de 

Responsabilidade Socioambiental, que está alinhada às preocupações 

Environmental, Social and Governance (ESG) e ISO 26000. O Planejamento 

Estratégico do BRDE, exposto na sua Carta Anual de Políticas Públicas e Governança 

Corporativa relativa ao ano de 2020 (BRDE, 2020d), estabelece em suas perspectivas 

o apoio ao desenvolvimento sustentável, a inovação e a políticas públicas. Nesse 

sentido, evidencia-se que primeiro objetivo estratégico do documento expressa: 

“Desenvolvimento sustentável: apoiar de forma relevante, por meio de crédito e 

serviços, o desenvolvimento sustentável e a consecução dos ODS” (BRDE, 2020d).  

 Além disso, o BRDE é signatário do Pacto Global e busca por seu intermédio 

o aperfeiçoamento de suas ações de Responsabilidade Socioambiental e de 

aderência aos ODS (BRDEb,2020). 

O Objetivo do BRDE é oferecer crédito subsidiado com taxas atrativas e de 

longo prazo para que as empresas cresçam, prosperem e gerem novas oportunidades 

de trabalho e renda local, resultando no aumento da cadeia de valor na economia da 

região. Em 2019, foram criados ou mantidos 38,2 mil postos de trabalho por meio de 

investimentos viabilizados no montante de R$ 2,9 bilhões (BRDE, 2020c), que 

ocorreram por meio de programas de crédito.  

Em 2020, o BRDE expandiu a sua contratação devido à pandemia de Covid-

19. Foi lançado nesse ano o programa “Recupera Sul”, o qual previu a liberação de 

capital de giro isolado para empresas que atuavam em setores mais afetados por 

medidas restritivas de orientação pública, como turismo, comércio e serviços. A 

contratação do BRDE atingiu, em 2020, o valor de R$ 3,2 bilhões, sendo destinados 

ao Paraná R$ 1,1 bilhão desses investimentos. Esses valores, na prática, significam 

que foram criados ou mantidos 11,6 mil postos de trabalhos na região Sul, sendo 4,2 

mil apenas no Paraná. (BRDE,2021). 
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3 METODOLOGIA 

Neste tópico são apresentados os elementos referentes à estratégia de 

pesquisa, a coleta de dados, a análise das informações coletadas, os critérios para 

julgar a validade da pesquisa e os critérios para a geração do Produto Técnico 

Tecnológico (PTT). 

 

3.1 ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 

O presente trabalho apresenta uma abordagem que combina formas qualitativa 

e quantitativa de investigação. De viés descritivo analítico, utiliza-se o estudo de caso 

único como método de pesquisa. Nesses termos e analisando a instituição BRDE, 

lidou-se com uma ampla variedade de evidências que resultaram na validação dos 

argumentos teóricos expostos no corpo desse trabalho, levando a resultados que 

podem desenvolver a generalização científica, mas que não puderam ser previstos, 

tal como defende Yin (2001) ao conceituar o estudo de caso.  

Em suma, tem-se que o estudo de caso é utilizado “em estudos 

organizacionais, gerenciais e de planejamento, sendo uma pesquisa empírica” (YIN, 

2001, p. 31). Ademais, destaca-se que a escolha desse método se justifica pelo fato 

de a pesquisadora estar inserida na unidade de análise, ou seja, é colaboradora do 

BRDE, atuando como analista de projetos. Trata-se, portanto, de gerar conhecimento 

que possa trazer resultados aplicados a partir de uma problemática surgida no âmbito 

da própria instituição financeira.  

Destacam-se os esforços sobre a carteira de crédito do BRDE com o objetivo 

de identificar indicadores de sustentabilidade capazes de avaliar o impacto dos 

financiamentos do BRDE no alcance dos ODS. Para alcançar tal propósito, foram 

verificados indicadores consistentes desenvolvidos e/ou utilizados por outras 

instituições como Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú, FEBRABAN, IBGE, 

IPEA, CELEPAR, IPARDES. A partir disso foram identificados e utilizados indicadores 

de nível nacional; IBGE e IPEA e local Business Inteligence-ODS CELEPAR,  os quais 

compõem a planilha do Apêndice 1 desta pesquisa, elaborada pela autora; sendo este 

um produto (banco de dados) que ficará disponibilizado à entidade pesquisada.   
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A plataforma de Business Intelligence-ODS (BI) é responsável pelo 

acompanhamento e monitoramento dos indicadores relacionados aos ODS no Paraná 

e foi desenvolvida pela Celepar, em parceria com o CEDES e o IPARDES. Os 

indicadores apresentados pela plataforma são obtidos da base de dados BDEweb, do 

Ipardes, os quais são públicos. 

 Esses indicadores selecionados poderão auxiliar na implementação de um 

processo para que o BRDE possa criar um programa capaz de promover o 

redirecionamento institucional e operacional do banco, tornando-o de forma efetiva 

um “banco dos ODS para a Região Sul do País”. 

3.2 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

A coleta de dados se constituiu em pesquisa bibliográfica e documental em 

profundidade. Destaca-se que, para a realização da pesquisa e coleta de dados, foi 

solicitada autorização (Apêndice 2) ao BRDE; o qual concordou em disponibilizar e 

dar acesso a dados de programas internos como BRbank, BI (Business Intelligence), 

processos físicos, e documentos internos da instituição BRDE e a CELEPAR, a qual 

forneceu o acesso ao BI-ODS e autorizou o uso de indicadores, pois esses são 

disponibilizados publicamente pelo IPARDES.  

Na fase bibliográfica, elaborou-se uma matriz de análise (Quadro 4), para que 

seja possível observar as principais indicações teóricas que nortearam a construção 

do trabalho. Foram selecionados trabalhos acadêmicos, como teses e dissertações, 

obras publicadas em livros e artigos de periódicos de livre acesso, disponibilizados no 

Portal da CAPES e Google Scholar.  

 

Quadro 4 - Matriz de coleta de dados bibliográficos e documentais e sua 
relação com os objetivos de pesquisa 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CATEGORIAS COLETA DE DADOS 

ANALÍTICA OPERATIVA SECUNDÁRIOS PRIMÁRIOS 

Examinar a carteira 
de crédito do BRDE 

para verificar os 
impactos financeiros 
para o alcance dos 

ODS 

Banco Regional de 
Desenvolvimento 
do Extremo Sul 

Objetivos de 
Desenvolvimento 

Sustentável 

ONU (2015); 
ROMA (2019); 

RELAT. DE ADM E 
SUSTENTABILIDADE 

BRDE (2019); 
RELATÓRIO DE 

ADERENCIA DOS ODS 
(2016). 

Base de dados BRDE- 
Programa BRbank, BI- 
business intelligence - 
acesso a programas 
BRDE PCS, BRDE 

Municípios, PROTUR, 
INOVA; e processos 

físicos. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CATEGORIAS COLETA DE DADOS 

ANALÍTICA OPERATIVA SECUNDÁRIOS PRIMÁRIOS 

Verificar os 
municípios 

paranaenses que 
recebem fomento do 
BRDE, agrupando-os 

de acordo com o 
IFDM do município. 

Banco Regional de 
Desenvolvimento do 

Extremo Sul 
 

Desenvolvimento 

Desenvolvimento 
Econômico 

 
Desenvolvimento 

local 

MADUREIRA (2015); 
FURTADO, (1963). 

 
HIRSCHMAN (1961); 
BELLINGIERI, (2017); 

BRANDÃO, (2012). 

Base de dados BRDE- 
Programa BRbank, BI- 
business intelligence - 

acesso a programas de 
crédito BRDE PCS, BRDE 

Municípios, PROTUR, 
INOVA. Programas agrícolas. 

Acesso a IDFM (índice 
Firjan de Desenvolvimento 

Municipal) 

Selecionar 
indicadores para 
mensuração e 
acompanhar o 
impacto dos 

financiamentos do 
BRDE sobre os ODS. 

Indicadores 
 

Objetivos de 
Desenvolvimento 

Sustentável 
 

Banco Regional de 
Desenvolvimento 
do Extremo Sul 

ODS 3 e 8 
 
 

Sustentabilidade 

Livros, Artigos; 
Documentos- Relatórios 

de Administração e 
sustentabilidade BRDE, 
Relatório de aderência 

ODS; Relatório de 
comissão nacional ODS, 

Memorando PNUD 
BRDE 

Base de dados CELEPAR, 
IPARDES, DATASUS – 

dados socais, ambientais 
e de renda dos 

munícipios, IBGE, IPEA, 
ETHOS, IDNA BRASIL. 

Mensurar os impactos 
dos projetos do BRDE 
nos ODS 3 e ODS8, a 
partir da metodologia/ 

indicadores 
propostos. 

Desenvolvimento 
Regional de 

Desenvolvimento 
do Extremo Sul 

 
Objetivos de 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Desenvolvimento 
Sustentável 

ELKINGTON (2012) 
SACHS (2002) 

SEIFFERT, (2011) 

Base de dados BRDE 
BRBANK, base de dados 

Celepar, Ipardes, 
DATASUS; IFDM, dados 
socais, ambientais e de 
renda dos munícipios. 

Fonte: A autora, 2021. 

 

A finalidade da pesquisa bibliográfica foi identificar os principais autores e obras 

que tratam dos temas: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Desenvolvimento 

Econômico, Desenvolvimento local, Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável, 

Indicadores de ODS. Tal busca auxiliou no alcance do objetivo geral da pesquisa: 

identificar indicadores de socioambientais capazes de avaliar o impacto dos 

financiamentos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul no alcance 

dos ODS. 

Em relação à pesquisa documental, a finalidade foi identificar os documentos 

que serviriam de subsídios para responder as questões de pesquisa e os objetivos 

propostos. Considerando-se que os ODS foram propostos em 2015, o recorte 

temporal para análise considerou dados de 2015 a 2019 sobre os investimentos do 

BRDE nos municípios paranaenses, sendo mensurados os impactos de 2016 a 2019 

nos ODS. Nessa etapa foi realizado um procedimento sistemático de levantamento e 

organização dos materiais disponíveis nos seguintes bancos de dados: 

(i) BRDE - Relatórios de Administração e Sustentabilidade, Relatório de 

Aderência ODS; Relatório de Comissão Nacional ODS, Planejamento Estratégico do 
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BRDE, Memorando PNUD e programas internos como Business Intelligence (BI) e 

BRBANK que consolidam dados de projetos financiados visando a proposição de 

processo para mensuração, como por exemplo se a carteira de crédito do BRDE adere 

e impacta nos ODS (com foco nos ODS 3 e 8). A coleta recaiu sobretudo em dados 

que pudessem trazer informações sobre a carteira de crédito do banco, o perfil das 

empresas que recebem investimentos, os funding19 de maior utilização, portes 

empresariais, setores econômicos e regiões do estado do Paraná que são mais 

apoiados. A coleta teve como finalidade verificar os indicadores consistentes e válidos, 

compreendendo seu histórico, aplicabilidade e resultados relativos aos 

financiamentos do BRDE. Foi analisada a carteira de crédito do BRDE e seus objetivos 

para impactar os ODS, por meio do acesso a programas internos da instituição como 

BRbank e BI, além de processos físicos que detalham projetos de investimentos.  

(ii) Outras fontes de coleta de dados que foram utilizadas: IBGE, IPEA, 

CELEPAR, IPARDES, Meadows (1998), IDH, Índice de Desenvolvimento Ambiental, 

IDNA BRASIL, Indicadores de bem viver e ETHOS, bem como índicadores para ODS 

desenvolvidos por empresas do segmento – bancários e empresas em geral. A partir 

disso foram relacionados indicadores de ODS do BI-ODS da CELEPAR, IBGE e IPEA 

para propor indicadores para acompanhar a carteira de crédito de BRDE (Apêndice 

1). A escolha dos indicadores do IBGE e IPEA, deve-se à sua representatividade e 

confiabilidade para dados a nível nacional, e a do BI-ODS CELEPAR, por ser um 

trabalho desenvolvido por instituições estaduais – CEDES, IPARDES, CELEPAR-, 

engajadas na avaliação dos impactos locais dos ODS, sendo que este trabalho é 

pioneiro a nivel estadual. A tabela construída e apresentada no Apêndice 1 desta 

pesquisa se destina a fornecer subsídios para que a instituição de análise possa 

calcular seu impacto sobre outros ODS além dos que foram selecionados na presente 

pesquisa. 

Logo, foram mensurados os impactos do BRDE sobre os ODS 3 e 8, 

considerando que eles estão entre os 4 ODS mais representativos para o BRDE em 

relação à carteira de crédito do banco, ou seja, aqueles que o banco possui projetos 

com maior dispêndio de recursos financeiros. Estes ODS também estão alinhados ao 

_______________  
 
19  Funding é a origem dos recursos financeiros para investimentos específicos. 
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planejamento estratégico do BRDE, que destaca áreas de menores IDH, e geração 

de trabalho e renda como áreas de interesse.  

Vale destacar que esta seleção de indicadores, ODS e metas a serem testados 

considerou o tempo permitido para a pesquisa que é limitado dentro de um programa 

de mestrado, que inviabiliazaria a realização de testes com os 17 ODS e as 169 metas. 

Outra justificativa para a escolha dos ODS 3 e 8 foi o fato de a pesquisa piloto ter sido 

realizada no primeiro ano do mestrado – fase de elaboração do projeto de pesquisa – 

em que se constatou uma base de dados municipais de Índice FIRJAN somente até 

2016, considerando dados de saúde, educação e emprego e renda.  Dados estaduais 

do Paraná foram obtidos junto ao Ipardes e datasus, com material até 2019. Dessa 

forma, concluiu-se que havia acesso a dados o suficiente para dar continuidade à 

pesquisa, mensurando o impacto dos ODS 3 e 8; o recorte temporal, entretanto, ficou 

limitado à disponibilização desses repositórios. Das 169 metas, foram selecionadas 

79 que estão atreladas à atividade do BRDE dos ODS. 

Após a análise da carteira do BRDE, seleção de indicadores de ODS e ODS 

prioritários, foram analisados os dados municipais e estaduais do Paraná. Para 

análise dos municípios, utilizou-se o índice FIRJAN para emprego, renda e saúde. A 

partir dos dados quantitativos coletados, foram elaborados mapas temáticos com 

dados de todos os municípios do estado. Fez-se uso da ferramenta TABWIN para 

verificar os índices FIRJAN de emprego e renda, e de saúde; por conseguinte, foram 

comparados com a alocação dos recursos do BRDE e sua contribuição ao 

desenvolvimento dos municípios. Esse índice possui dados disponíveis até o ano de 

2016, portanto, para os anos seguintes, os municípios foram agrupados por 

mesorregião para realizar tal comparativo. Para a análise dos dados do Paraná, 

utilizaram-se os bancos de dados estadual e federal: IPARDES e IBGE, 

respectivamente. Ademais, fez-se uso dos dados de PIB, renda, emprego formal e 

saúde. Ao final, foram realizadas triangulações de informações cruzando os dados 

municipais, de mesorregiões e estaduais aos dados de financiamento do BRDE, 

buscando obter corelações entre eles. 

3.3 ANÁLISE E VALIDAÇÃO DOS DADOS 

Pesquisas conduzidas por meio de estratégias de estudo de caso não 

apresentam um padrão ou formato específico para a análise de dados (EISENHARDT, 
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1989). A construção dessa análise é resultado da coleta de evidências que fornecem 

os subsídios para interpretações e procura por dados complementares que se 

interligam trazendo novos entendimentos. Desta forma, torna-se necessário 

desenvolver estratégias de análise condizentes com o objetivo, problema e finalidades 

da pesquisa, priorizando o cruzamento das evidências com a sustentação teórica 

(FREITAS; JABBOUR, 2011).  

Optou-se pela utilização da técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2016), 

considerando que, na pesquisa documental, a análise de conteúdo assume a 

característica de procedimento técnico e sistemático da investigação, devendo seguir 

fases específicas a saber: seleção da amostra documental (pré-análise), 

determinação de unidades de análises (exploração do material), eleição das 

categorias e a organização dos dados (tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação) (BARDIN, 2016). A análise dos dados desta pesquisa se deu por meio 

do cruzamento das informações obtidas na pesquisa bibliográfica e documental 

(livros, artigos; documentos – Relatórios de Administração e sustentabilidade BRDE, 

Relatório de aderência ODS; Relatório de Comissão Nacional ODS, Memorando 

PNUD BRDE), além de dados primários internos do BRDE obtidos pelo Business 

Intelligence, e dados dos municípios e estado coletados em bancos de dados públicos 

Ipardes, Datasus. 

 Em relação às fases de análise, mais especificamente, seguiram-se os 

procedimentos abaixo destacados: 

(i) Fase pré-análise: realizou-se amplo estudo para selecionar documentos 

produzidos pelo IBGE, IPEA, IPARDES, Meadows (1998), IDH, Índice de 

desenvolvimento ambiental, IDNA BRASIL e ETHOS que tratavam sobre indicadores 

e sustentabilidade. Verificou-se em instituições financeiras e outras organizações e 

entidades, como a Febraban, se havia indicadores de ODS; analizou-se se esses 

parâmetros poderiam ser empregados para a geração de um produto técnico na forma 

de “processo” para que a instituição pesquisada pudesse se orientar em relação ao 

alcance dos ODS, mais especificamente os ODS 3 e 8. Além de artigos relacionados 

ao tema proposto, foram selecionados os seguintes documentos do BRDE para 

exploração: Relatórios de Administração e sustentabilidade BRDE 2018, 2019, 2020, 

Relatório de aderência ODS; Relatório de comissão nacional de ODS, Memorando 

PNUD BRDE e planejamento estratégico BRDE 2018-2020. Verificou-se a existência 

de bancos de dados públicos disponíveis para acessar dados de 2015 a 2019 a nível 
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municipal e estadual, como o Ipardes, Celepar, Datasus. Esta fase também 

compreendeu a leitura geral de todos os materiais a serem analisados, entre eles os 

programas de crédito do BRDE como BRDE PCS, BRDE Municípios, PROTUR, BRDE 

INOVA e programas Agrícolas.  

(ii) Exploração do Material: nesta fase os documentos foram estudados e 

analisados de forma minuciosa e exaustiva, buscando-se representatividade nas 

informações; nesse momento, buscou-se dar respostas à problemática que norteou a 

pesquisa. Foram categorizadas unidades de textos de documentos agrupando-os 

tematicamente com a teoria apresentada acerca de: desenvolvimento econômico, 

desenvolvimento sustentável, ODS, Indicadores de ODS e BRDE (Quadro 5). A partir 

da análise e sistematização dos documentos com a teoria, foram definidas as 

categorias intermediárias associadas aos objetivos específicos que proporcionaram o 

recorte de informações usadas na fase de tratamento e inferência de resultados.  

 
Quadro 5 - Categorias de Análise 

 
Fonte: A autora, 2021. 

 

Os registros de “categorias iniciais” I, II e III foram obtidos a partir de livros, 

teses e dissertação; III, de relatórios públicos sendo este o relatório de administração 

2018 e 2019; IV, da pesquisa de sites e matérias digitais disponibilizados nas 

plataformas online; V, da pesquisa em sites das instituições financeiras e relatórios de 

sustentabilidade. As “categorias intermediárias” correspondem a recortes realizados 

a partir das “categorias iniciais”, selecionados pelo alinhamento com os objetivos 

propostos. As “categorias finais” foram geradas para inferência dos resultados, sendo 

derivados de:  

Iniciais Intermediárias Finais

Desenvolvimento Local

Municipios

Mesoregiões

IPARDES ( PIB, RENDA, EMPREGO, SAUDE

ODS prioritários (ODS 3 e ODS 8)

RELATÓRIOS DE ADERENCIA AOS ODS -BRDE

Indicadores de ODS

Indicadores para segmento bancário

Indicadores empresas em geral

IV. BRDE Programas de crédito do BRDE

Carteira de crédito BRDE - (Dados contratação, 

liberação, contração por porte, mesorregião, 

funding e segmento, vagas de emprego geradas 

e matidas, contratação saúde)

Indicadores para segmento bancário Indicadores socioambientais

ODS prioritários 

Impactos ODS

Indicadores IBGE e CELEPARIII. Indicadores de sustentabilidade

I.Desenvolvimento econômico Desenvolvimento global

II.Desenvolvimento sustentável ODM e ODS

V.Instituições financeiras
ODS
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• Dados tratados no TanbWin, que geraram mapas temáticos do estado do 

Paraná com indicadores de emprego e renda e saúde para os municípios;  

• Informações do banco de dados do Ipardes, que geraram os perfis de 

mesorregião e do estado do Paraná para renda, PIB, emprego e saúde;  

• Bussiness inteligence-ODS da Celepar, onde foram consultados dados de 

indicadores para ODS;  

• Business inteligence do BRDE, onde foram consultados dados do perfil da 

carteira de crédito desta instituição.  

 

Assim, categorizam-se os ODS prioritários, suas metas e os indicadores a 

serem utilizados no tratamento dos resultados, constituindo a tabela de indicadores 

do Apêndice 1 desta dissertação. Foram selecionados os ODS 3 e 8 como resultado 

da exploração de dados do BRDE, e de bancos de dados públicos como o Ipardes e 

CELEPAR, que ratificaram o recorte temporal da pesquisa de 2015 a 2019. 

(iii) Fase de tratamento e inferência de resultados: nesta etapa foi realizado o 

tratamento dos resultados, onde ocorreu a integração e o destaque das informações 

para análise, resultando em interpretações inferenciais. De acordo com Bardin (2016), 

este é o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica. Sendo assim, foram 

cruzadas informações do banco de dados do BRDE com dados estaduais do Paraná, 

de mesorregiões e dos municípios, a fim de mensurar o quanto a atuação desta 

instituição financeira impacta localmente. Para isso, utilizaram-se indicadores 

selecionados do banco de dados da Celepar e IBGE, propostos para ODS 3 e ODS8, 

calculando o impacto do BRDE no emprego e renda estadual e na área da saúde. 

Sendo assim, os indicadores destacaram o quanto o BRDE contribui para o alcance 

dos ODS no estado do Paraná nesse quesito. 

Para validação da pesquisa foram utilizados critérios de validade de Yin (2001):  

• Validade interna: Foi alcançada por meio de estratégias adequadas de 

recrutamento, coleta e análise de dados. A partir da análise dos dados os 

resultados serão encaminhados para o BRDE, os quais deverão ser 

avaliados por gestores e tomadores de decisão. A apresentação dos 

resultados é requisito para encerramento do trabalho no Programa de Pós-

Graduação e apoiado pela Instituição, na qual a autora é bolsista.  
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• Validade externa: será verificado se os achados podem ser generalizados a 

outras empresas.  

• Confiabilidade: baseado em estudos desenvolvidos por autores que foram 

elencados no referencial teórico da presente pesquisa.  

• Objetividade: as descobertas são livres de viés, pois são apoiadas em 

método científico de viés qualitativo e quantitativo. 

• Comunicação: que compreende a divulgação da pesquisa. Esta deverá 

acontecer necessariamente por meio da elaboração e submissão de um 

artigo em periódico científico e, oportunamente em eventos científicos ou de 

interesse da instituição pesquisada. 

• Proposição de um produto técnico: última fase e, em se tratando de um 

Mestrado Profissional, é corresponde à formatação de um processo para 

que, no BRDE, seja observada a sequência de ações que serão 

desenvolvidas para promover o redirecionamento institucional e operacional 

do BRDE, contribuindo para o alcance dos ODS. 

 

Desta forma, é proposto um novo processo para avaliar o impacto da carteira 

de crédito do BRDE para o alcance dos ODS, a fim de criar metas de 

acompanhamento dos ODS e poder realizar um planejamento estratégico para 

pulverizar recursos e ampliar a atuação em determinados setores que contribuem e 

estão alinhados com a proposta da Agenda 2030. Em suma, o processo de análise e 

acompanhamento dos impactos nos ODS poderá possibilitar o desenvolvimento de 

políticas de crédito específicas. Alinhadas ao planejamento estratégico do BRDE, a 

destinação de recursos nas localidades cabíveis amplia a atuação sobre os ODS 

considerados prioritários para a instituição. 
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4 RESULTADOS 

Nesta sessão são destacados os resultados da pesquisa. Para isso, retomam-

se os objetivos específicos e as questões norteadoras, para então apresentar a 

carteira de crédito do BRDE, as localidades municipais por meio das mesorregiões e 

suas particularidades econômicas e sociais, agrupando-as de acordo com o seu 

IFDM. São propostos indicadores para ODS e suas metas, conforme tabela 

apresentada no Apêndice deste documento. Por conseguinte, foram mensurados os 

dados dos projetos do BRDE sobre os ODS 3 e 8 no estado do Paraná. Utilizou-se a 

tabela desenvolvida no Apêndice 1, com indicadores a nível nacional e local sendo 

aplicados sobre os dados obtidos do BRDE e sobre o governo do Paraná.  

4.1 EXAME DA CARTEIRA DE CRÉDITO DO BRDE  

A presente seção analisa a carteira de crédito do BRDE, sendo esta composta 

pelos financiamentos bancários realizados na agência de Curitiba para os municípios 

do Paraná. Este exame tem o objetivo de avaliar o perfil da carteira e apresentar os 

dados usados para mensurar os impactos dos financiamentos dessa agência sobre 

os ODS 3 e 8. Para possibilitar esse cálculo, utilizaram-se os dados das liberações20 

de recursos do BRDE no Paraná no período de 2015 a 2019. Evidencia-se, dessa 

forma, como a atividade do BRDE impacta localmente, verificando seus repasses de 

recursos anuais às empresas e produtores rurais. Posteriormente são analisados os 

municípios e mesorregiões que recebem tais recursos, bem como o perfil de empresas 

investidas e setores mais apoiados. 

Faz-se importante também entender como ocorre o processo de solicitação de 

crédito ao BRDE. A requisição de financiamento por parte das empresas se dá por 

meio de plataforma digital (on-line) e as solicitações de financiamento são enviadas 

digitalmente a partir de cadastro no site do banco que permite o acesso ao sistema 

BRBank – programa onde será cadastrado a solicitação de financiamento. Nesse 

programa, no item enviar solicitação, são cadastrados os dados do cliente e de seu 

projeto de investimento, logo, este cadastro resulta numa proposta de crédito que será 

recebida pelo BRDE. Assim que isso acontece, a proposta é recebida pelo banco 

_______________  
 
20  É a transferência de recurso do agente financeira (BRDE) ao contratante (empresa, produtor rural). 
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sendo disponibilizado no mesmo sistema (BRbank), a lista de documentos 

necessários para análise de crédito. Desta forma, o responsável pelo cadastro deve 

fazer o upload de todos os documentos solicitados pela instituição, para só então ter 

a abertura do processo de financiamento, que pode ter seu andamento acompanhado 

também por meio da plataforma on-line.  

A partir da abertura do processo, é realizada a análise de crédito que ocorre 

em duas etapas. A primeira é o enquadramento, no qual o analista verifica se o setor 

em questão é apoiado pelo BRDE e analisa indicadores de desempenho baseado no 

faturamento da empresa, valor solicitado, índice de garantia, de endividamento, entre 

outros. Na segunda etapa ocorre a análise de crédito por parte de uma equipe técnica 

composta por engenheiro, econômico-financeiro e advogado. Os dois primeiros fazem 

uma reunião com os responsáveis pela empresa para descrever um relatório sobre o 

projeto; nele constam informações sobre aspectos de histórico, gestão, mercado e 

avaliação econômico-financeira, de projeto e garantias jurídicas da empresa. Esse 

relatório é enviado para deliberação sobre o crédito em comitê gerencial e, quando o 

valor da operação for superior a R$1.514.000,0021 para reuniões de diretoria. 

A aprovação ou não do recurso é uma decisão colegiada cuja deliberação 

ocorreu com prazo médio de 55 dias22, em 2020. Processos que não atingem os 

índices de desempenho solicitados são arquivados, sendo encaminhado ao cliente o 

motivo da negativa de crédito. Os processos arquivados podem ser reapresentados 

em um ano ou mediante a apresentação de um fato novo que evidencie situação 

favorável à nova análise.  

Em ocorrendo a aprovação do crédito, formaliza-se a contratação, indicando os 

valores acordados com os clientes e evidenciando a relação jurídica que assegura a 

liberação dos recursos. No momento em que o BRDE recebe o contrato assinado 

pelos tomadores do crédito, ocorre o pedido de liberação do recurso à instituição 

_______________  
 
21  Valores de alçadas de aprovação são atualizados anualmente. Este valor possui ano base 2020. 

22  Prazo médio de aprovação no ano de 2020. Esse prazo tem sido reduzido devido a novas tecnologias 
implantadas pela instituição financeira. Em março de 2020, a solicitação de financiamento passou a ser 
realizada por meio do site do BRDE; o programa implantado contribuiu para a informatização do processo, 
proporcionando agilidade nas aprovações. Se em março de 2020, o prazo médio de aprovação era de 95 
dias, em dezembro do mesmo ano passou a ser de 15 dias. Destaca-se que o programa em questão foi 
implantado durante a pandemia, momento em que as demandas por crédito cresceram de forma 
significativa e o processo de análise precisou ser ainda mais ágil para atender as empresas que 
necessitavam de crédito emergencial para manter as suas operações. 
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responsável pelo repasse ou, no caso de linha própria do BRDE, a liberação ocorre 

em um dia (D+1) após o recebimento do contrato. 

As liberações podem ocorrer em parcelas únicas ou não. Elas são realizadas 

de acordo com o cronograma de execução dos projetos e podem ser efetivadas em 

até dois anos na maioria dos funding23. No Quadro 6 é possível visualizar os dados 

de contratação e liberações por funding no período de 2015 a 2020. Considera-se que 

os efeitos da contratação ocorreram em anos seguintes, momento que ocorre a 

liberação do recurso.  

 

Quadro 6 – Contratação e Liberação por Funding 2015 – 2020 

 
*Valores em mil R$.  

Fonte: Business intelligence BRDE24, 2020. 

 

Avaliando as liberações e contratações, nota-se uma diferença em relação ao 

momento efetivo da destinação dos recursos do BRDE aos municípios do Paraná. 

Dessa forma, quando se avaliam os impactos sociais e econômicos, a liberação é um 

_______________  
 
23  Funding é a origem dos recursos financeiros para investimentos específicos. O BRDE atua como 

repassador de recursos de diversas instituições, e por isso possui diversos funding que vão compor as 
modalidades operacionais utilizadas na aprovação do crédito.  

24  Banco de dados interno do BRDE. 

MODALIDADE

CONTRATAÇÃO LIBERAÇÃO CONTRATAÇÃO LIBERAÇÃO CONTRATAÇÃO LIBERAÇÃO

AFD

BNDES 1.427.463R$    1.085.971R$  919.791R$      1.003.778R$  564.123R$          773.253R$  

BRDE 174R$             2.934R$        2.200R$          31.401R$      1.033R$              6.255R$      

CEF 58.401R$         21.643R$      11.255R$            40.710R$    

FINEP 9.832R$          8.903R$        34.083R$        27.780R$      4.812R$              12.647R$    

FUNCAFE

GARANT 6.096R$              

MTUR

OUTROS 133R$             1.621R$        134R$           

TOTAL 1.496.003R$    1.099.429R$  956.074R$      1.084.736R$  587.319R$          832.865R$  

MODALIDADE 2020

CONTRATAÇÃO LIBERAÇÃO CONTRATAÇÃO LIBERAÇÃO CONTRATAÇÃO LIBERAÇÃO

AFD 18.408R$         6.476R$          17.970R$      181.022R$          73.005R$    

BNDES 555.851R$       497.402R$     431.119R$      575.416R$    627.404R$          508.441R$  

BRDE 26.612R$         19.525R$      120.822R$      97.902R$      233.628R$          223.550R$  

CEF 23.158R$         10.587R$      62.400R$        5.035R$        18.401R$            40.825R$    

FINEP 41.538R$         22.044R$      58.226R$        40.322R$      10.273R$            21.179R$    

FUNCAFE 9.116R$          8.000R$        16.500R$            7.616R$      

GARANT 11.284R$         2.143R$        9.660R$          32.131R$      

MTUR 28.511R$        79.308R$            58.061R$    

OUTROS 76.691R$            9.120R$      

TOTAL 676.851R$       551.701R$     726.330R$      776.776R$    1.243.227R$       941.797R$  

2015 2016 2017

2018 2019
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dado mais fidedigno para avaliar os resultados. As contratações refletem a realidade 

econômica do momento em que estão sendo realizadas, sendo influenciadas por 

políticas públicas e pela atividade econômica e o seu efeito econômico e social surge 

no momento posterior, ou seja, na liberação.  

O levantamento demonstrou que o funding mais utilizado pelo BRDE, no 

Paraná, é o BNDES, que financia projetos de investimentos de construção, reformas, 

equipamentos e capital de giro. No período de 2015 a 2018, a liberação de recursos 

de funding BNDES na agencia do Paraná ultrapassou 90%; em 2019, essa 

participação foi reduzida para 75% e, em 2020, para 52%. Esse cenário se deve à 

redução dos repasses do BNDES ao BRDE, resultado de políticas governamentais 

que restringiram o crédito direcionado à economia. 

Apontam-se ainda indicadores de alavancagem do Banco Central (BACEN)25 

que reduziram o limite de investimentos até 2016. Em vista disso, naquele ano, foi 

realizado um aporte de R$ 200 milhões pelo governo do Paraná ao BRDE, 

aumentando o patrimônio de referência da instituição, possibilitando novas 

contratações com agentes repassadores de crédito. Este cenário influenciou a busca 

por novos funding para operacionalização de financiamentos, resultando na 

contratação de recursos externos como AFD, em 2017; BEI, em 2018; e CAF, em 

2020. Além disso, foram assinados novos funding nacionais como MTUR26, Funcafé27, 

e a operacionalização de recursos próprios do BRDE28 todos em 2018. Estas 

captações influenciaram na redução da participação do Funding BNDES na carteira 

de crédito total do BRDE, que 2020 chegaram a 57,3%, considerando as operações 

das três agências do sul. (BRDE,2020e)   

O efeito sobre a retomada das contratações é verificado a partir de 2019. Os 

Gráficos 1 e 2 detalham os dados apresentados anteriormente no Quadro 6, 

evidenciado a liberação por funding e o perfil da carteira de crédito do BRDE  no 

Paraná de 2015 a 2020, quando analisados os diferentes fundings contratados. 

  

_______________  
 
25  Instituições financeiras preciam atender ao Índice de Basileia, um indicador que mede o grau de 

alavancagem financeira de uma instituição financeira, particularmente bancos. Todo banco deve manter 
um índice acima do exigido pelo Banco Central. 

26  Recursos disponibilizados pelo Ministério do Turismo para investimentos no setor. 
27  Funding para aplicação de recursos relacionados à atividade cafeeira no estado do Paraná. 
28  Recursos originados do caixa do BRDE, sem a intermediação financeira de outro banco ou fundo. 
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Gráfico 1 - Liberações de recurso por Funding29 2015-2020 no Paraná 

 

 Fonte: Adaptado: Business Intelligence-BRDE, 2020. 

 

Gráfico 2 - Liberações acumuladas entre 2015-2020 no Paraná 

 

Fonte: Adaptado: Business Intelligence-BRDE, 2020. 

 

Destacam-se, no Gráfico 1, os esforços para redução da participação dos 

recursos do BNDES na carteira de crédito, a qual pode ser verificada ano a ano. A 

partir do Gráfico 2, com o gráfico das liberações acumuladas de 2015-2020, apontam-

se parceiros estratégicos, como AFD e FINEP, que possibilitaram a alocação de 

recursos para inovação e sustentabilidade. O alinhamento do BRDE com o propósito 

_______________  
 
29 Finame é uma modalidade do Funding BNDES que financia apenas equipamentos nacionais. 
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de sustentabilidade e aderência aos princípios da Agenda 2030 possibilitou a 

contratação de € 120 mil com a AFD e € 80 mil com o BEI, no período de análise.  

Além disso, a agência do BRDE no Paraná estabeleceu, em 2019, que 40% da 

contratação deveria ser destinada à inovação e sustentabilidade. Os recursos do 

Ministério do Turismo (MTur) direcionaram investimentos para um setor importante no 

Paraná, o turismo. Recursos da Caixa Econômica Federal (CEF) foram alocados para 

saneamento e mobilidade pública e privada. Esses novos parceiros possibilitaram um 

novo posicionamento estratégico, voltado a atender a Agenda 2030. 

Em 2020, o BRDE indicou que está em negociações com outros bancos no 

exterior e espera a oferta de R$400 milhões de dólares a partir de 2021 (BRDE,2020e) 

Os bancos indicado como possíveis parceiros são: Banco Mundial: recursos 

destinados à Resiliência Urbana na Região Sul, principalmente em investimentos que 

promovam a redução dos impactos de desastres naturais, como inundações, 

enxurradas, deslizamento de encostas; Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID): uma operação para apoio emergencial aos pequenos empreendedores 

afetados pela pandemia da covid-19 (PROSUL EMERGENCIAL), e outra para 

investimentos no Programa de Promoção do Desenvolvimento Local da Região Sul 

(PROSUL); New Development Bank (NDB): recursos para o Programa de Apoio à 

Infraestrutura Urbana, Rural e Social para Atingimento dos ODS (BRDE,2020e).  

O BRDE, por ser um banco de desenvolvimento, possui um papel relevante na 

economia em épocas de crise. O Gráfico 1 demonstra que as maiores contratações 

ocorreram durante os anos de 2015, 2016 e 2020, nos quais o PIB brasileiro atingiu 

as marcas de -3,5 e -3,3, respectivamente (IBGE, 2020b). Em 2020, ano da pandemia 

de Covid -19, o PIB brasileiro foi de (-) 4,1% (IBGE,2020). Esse cenário atingiu todos 

os setores e atividades econômicas, principalmente comércio e serviços; em vista 

disso, linhas de crédito para capital de giro emergencial foram propostas. Destaca-se 

que essa não é a finalidade da instituição que opera essencialmente com projetos de 

investimentos, mas atuou neste momento de forma a reduir os impactos da pandemia 

sobre o setor produtivo.   

Em 2020, em decorrência da crise causada pela covid-19, o BRDE incrementou 
fortemente a disponibilização de recursos para capital de giro, visando atender 
às necessidades imediatas das empresas, contribuindo para a manutenção das 
atividades e empregos. As operações de crédito do BRDE contam com taxas 
de juros inferiores e prazos superiores à média do mercado financeiro brasileiro 
BRDE,2020e, p.8). 
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Para amenizar os efeitos do distanciamento social nos negócios dos seus 

clientes, o BRDE prorrogou os pagamentos das operações de crédito em carteira que 

que tiveram como fonte seus próprios recursos. O Banco aderiu, também, às 

prorrogações das instituições parceiras.  

Com a pandemia, foi necessário se reinventar, trazendo novas tecnologias aos 

processos para acelerar a aprovação de investimentos, contudo, a burocracia das 

exigências de recursos públicos, bem como as etapas do processo de aprovação 

evidenciaram um prazo médio de 55 dias para aprovação financeira – prazo ainda 

considerado moroso frente a bancos comerciais. Deve-se ressaltar, no entanto, que 

estes bancos ágeis, no momento de pandemia, reduziram a oferta de crédito e 

aumentaram taxas de juros devdo ao risco de crédito. Reafirma-se, assim, o 

importante papel exercido pelas instituições públicas como agentes motoras de 

crédito, como alternativas para o enfrentamento de crises de toda ordem e, 

principalmente, como motrizes de desenvolvimento. O Gráfico 3 reflete o PIB brasileiro 

de 2015 a 2020, evidenciando as recessões econômicas e a liberação de recurso do 

BRDE.   

 

Gráfico 3 - PIB brasileiro de 2015 –2020 

 
*Valores em bilhões R$ 
 Fonte: Adaptado de IBGE, 2020. 

 

O Gráfico 3 demostra momentos em que a recessão econômica atinge a 

atividade produtiva brasileira. O BRDE, como banco de desenvolvimento, apresentou 

liberações maiores neste momento a fim de apoiar o setor produtivo na manutenção 
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de emprego e renda. Em 2020, ano da Pandemia Covid-19, a contratação do BRDE 

no Paraná foi de R$ 1,24 bilhões, sendo que houve a liberação de R$ 941 milhões.  

O cálculo do PIB tem o propósito de mensurar a atividade econômica, porém 

não considera a qualidade, a lucratividade, as melhorias e os avanços dos bens e 

serviços produzidos; ele não evidencia de que forma a produção está sendo 

distribuída e como ela beneficia a saúde econômica de um país. Apesar disso, este 

indicador é escolhido para as análises pelo fato de demonstrar a atividade econômica 

a que esta está associado ao objetivo fim do BRDE de impulsionar os setores 

produtivos.  

Para uma melhor análise acerca dos financiamentos do BRDE por setores, 

entre os anos de 2015 a 2019, no Quadro 7 é possível visualizar a alocação dos 

recursos do banco nos setores produtivos.
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Quadro 7 - Financiamentos do BRDE por setores de 2015- 2019 no Paraná 

 
Fonte: Business Inteligence – BRDE.
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O Quadro 7 demonstra que os maiores financiamentos estão ligados a 

atividades com CNAE A (agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 

aquicultura). Houve, no entanto, uma redução dos recursos públicos agrícolas 

nos anos de 2018 e 2019 devido à política de crédito Federal, em vista disso 

verifica-se uma menor contratação no setor neste período. 

Outros setores relevantes são a indústria de transformação e o comércio, 

cujo perfil de contratação está mudando ao longo do tempo. Em 2015, a indústria 

de transformação captava mais recursos, mas atualmente é o comércio que tem 

se sobressaído. Em 2020, devido a pandemia Covid19 o comércio atingiu 40,3% 

seguida da indústria de 14,2% e agricultura 13,4% mostrando a mudança do 

perfil da contratação do BRDE no Paraná. 

Ressalta-se que setores importantes, como saúde e educação, possuem 

liberações inexpressivas, inferiores a 3% e 2%, respectivamente. Quando 

observada a liberação por setores, é possível verificar a alta aderência da 

carteira de crédito à Agenda 2030; 9 dos 17 ODS estão relacionados diretamente 

com a atuação do BRDE, sendo eles: 

  

• ODS 1 - Erradicação da pobreza;  

• ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável;  

• ODS 3 - Boa saúde e bem-estar;  

• ODS 4 - Educação de qualidade;  

• ODS 7 - Energia acessível e limpa;   

• ODS 8 - Emprego digno e crescimento econômico;  

• ODS 9 - Indústria inovação e cultura;  

• ODS 12 - Consumo e produção responsável;  

• ODS 15 - Vida sobre a terra.  

 

No entanto, esses recursos ainda precisam ser mais bem distribuídos de 

modo a atingir com mais relevância os demais ODS, entre eles, o ODS 3 e 4. 

Considerando os ODS selecionados para análise na pesquisa (3 e 8), verifica-

se que o ODS 8 tem reflexo de todos os setores, pois investimentos tendem a 

aumentar a renda local e, quanto mais o mercado local estiver aquecido, maior 

a probabilidade de gerar novos postos de trabalho. Todavia, o ODS 3 possui 
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baixa aderência à carteira de crédito, considerando o histórico de liberações para 

a área de saúde demonstrado no Quadro 7. 

Essa baixa alocação de recursos no setor de saúde pode estar 

relacionada à dificuldade de investir em hospitais e clínicas, considerando que 

equipamentos para este setor, em geral, são importados e de alto valor 

agregado; o funding de maior utilização (BNDES) não permite o financiamento 

de máquinas importadas e são poucas modalidades que o fazem. Outra questão 

importante é o financiamento à inovação, tão importante na área de saúde, que 

encontra barreiras burocráticas e morosas de órgãos fiscalizadores, dificultando 

a sua aprovação.  

O mundo contemporâneo e globalizado convive com novas ameaças, 

riscos e sinais de vulnerabilidades, como, por exemplo, as pandemias. Nesse 

sentido, é importante viabilizar parcerias entre empresas/empresas, 

empresas/centros de pesquisa, e empresas/governo, a fim de acelerar o 

desenvolvimento de conhecimento científico e tecnológico, desburocratizar a 

inovação na área da saúde e buscar recursos para financiá-la.  

É relevante ainda considerar o aspecto da desigualdade de acesso a 

serviços de saúde adequados devido a determinantes sociais, comprometendo 

também o alcance do ODS 3. Os investimentos devem ser realizados nos 

setores público e privado, garantindo avanços tecnológicos que proporcionem 

melhorias no atendimento de toda a população, não apenas daqueles com 

melhor condição financeira. 

   Destaca-se que, em 2020, o novo contrato com AFD permitiu que 

recursos fossem alocados em projetos na área de saúde; esses investimentos, 

até então, eram utilizados somente em projetos de sustentabilidade. Apesar 

disso, operações com a AFD são modalidades com risco cambial, o que acaba 

dificultando essas contratações. Outro fato relevante para esse segmento é a 

dificuldade de garantia de crédito, pois Hospitais Públicos não podem oferecer 

sua estrutura como garantia real30, e a alienação de recebíveis envolve o 

pagamento por entes públicos que não são considerados bons pagadores devido 

à inadimplência. Logo, depara-se com dificuldades na composição de índices de 

_______________  
 
30  Garantia real proporciona o direito que o titular tem de receber o pagamento de uma dívida através 

de um bem. Garantias reais são bens como terrenos, salas comerciais, áreas rurais etc. 
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garantia nesse segmento, influenciando também a aprovação do crédito; mais 

uma vez, o cenário acaba por prejudicar a população de baixa renda que 

necessita de acesso a saúde pública. 

Em suma, verifica-se a concentração de recursos nos segmentos de 

CNAE supracitados: A, C, G (Quadro 7). Dessa forma, novas políticas de crédito 

devem ser analisadas e propostas, considerando a recente diversificação de 

fundings, a fim de atingir os outros segmentos, e, por conseguinte, os ODS 

menos impactados até então. 

Ainda analisando o perfil da carteira de crédito, também deve-se verificar 

o porte empresarial de contratação. O Gráfico 4 demonstra a liberação 

acumulada de 2015 a 2019, evidenciando a alocação de recursos da agência do 

BRDE de Curitiba, que atende todo o Paraná. 

 

Gráfico 4 - Financiamento do BRDE por porte das empresas 2015 -2019 

 
Fonte: Adaptado de Business intelligence- BRDE, 2020. 

 

A partir do Gráfico 4, observa-se que os maiores desembolsos estão 

destinados a grandes empresas compondo 47,8% dos financiamentos para 

atividades relacionadas à CNAE A (agricultura, pecuária, produção florestal, 

pesca e aquicultura). Nesse setor, enquadram-se grandes cooperativas do 

Paraná com as quais a instituição mantém relacionamento de longa data. O 

apoio ao cooperativismo Paranaense pelo BRDE remete à década de 1960 e 

permanece até o momento atual:  
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[...] foi a partir de 1969 que o movimento cooperativista paranaense 
ganhou proporções, com o início das discussões para a implantação 
dos projetos de integração, desenvolvidos conjuntamente pelo Incra – 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, DAC – 
Departamento de Assistência ao Cooperativismo da Secretaria da 
Agricultura do Estado do Paraná e Acarpa Associação de Crédito e 
Assistência Rural do Paraná (hoje Emater/PR) , com o apoio do Banco 
do Brasil, BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul, BNCC – Banco Nacional de Crédito Cooperativo e CFP – 
Comissão de Financiamento à Produção (RITZMANN, 2016, p. 3).  

Os financiamentos a produtores rurais representam 27,2% das liberações, 

pouco mais de um quarto dos recursos da carteira são destinados a este setor. 

nota-se que a contratação costuma ocorrer por meio de convênios operacionais 

com cooperativas de crédito, como Cressol, Sicredi e Sicoob, que pulverizam os 

recursos do BRDE ao contratarem operações com valores majoritariamente 

menores a R$ 200 mil. É dessa forma que o recurso chega a pequenos 

produtores rurais.  

As micro e pequenas empresas têm participação menor nas liberações, 

pois o informalismo presente neste segmento aumenta o risco de crédito. 

Microempresas são mais afetadas em momentos de crise, e enfrentam maior 

dificuldade de acessar recursos em bancos. Este fator está associado ao número 

de empresas neste segmento que solicitam falência, sendo de 55% nos 

primeiros dois anos (SEBRAE, 2016). Em vista disso, são necessários fundos 

garantidores para suporte destas operações, que devem ocorrer com o apoio de 

órgão públicos para minimizar os entraves burocráticos que acabam 

inviabilizando sua constituição. 

Quando verificado somente o ano de análise de 2019 através do BI do 

BRDE que a contratação com empresas de grande porte é de 34,5%, contudo 

esse setor continua sendo predominate nas liberações. Verifica-se também que 

a representação da microempresa (2,07%) e pequena empresa (14,5%) está 

aumentando e que a participação da contratação com prefeituras (1,3%) ainda é 

incipiente. 

O BRDE iniciou sua atuação com municípios em 2015, a partir do 

programa BRDE Municípios. Este tipo de financiando tem como limitador o 

endividamento dos municípios e a aprovação para contratação de financiamento. 

Isso ocorre por meio do Pedido de Verificação de Limites e Condições (PVL), 

nos termos do art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Resolução 



84 
 

do Senado Federal nº 43/2001, a qual necessita de deferimento da Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN). No período de 2015 a 2019 a contratação de 

financiamento dos municípios paranaenses atingiu R$ 3,2 bilhões, conforme 

Figura 1. No BRDE, o programa BRDE Munícipios financiou R$ 579,9 milhões 

em aportes, sendo R$ 91,7 milhões destinados a investimentos no Paraná de 

2015 a 2019. Os financiamentos neste setor ainda são pouco relevantes. 

  

Figura 1 – Financiamentos dos municípios do Paraná de 2015-2019 

 
    Fonte: Tesouro Nacional, 2020. 

 

Ressalta-se que o número apresentado pelo Tesouro Nacional aborda 

todos os tipos de financiamento, não apenas investimentos. Os municípios com 

maiores financiamentos estão na região Metropolitana de Curitiba, Oeste e Norte 

do Paraná. Hirschman (1961) afirma que o estado é grande propulsor do 

crescimento econômico e, por isso, precisa também conduzir políticas que 

acarretem na melhor distribuição de renda e no aumento da qualidade de vida 

da população. Contudo, a forma como a economia é conduzida tende a 

homogeneizar o consumo e concentrar a renda (MADUREIRA, 2015), 

construindo uma estrutura social cada vez mais desigual (BRANDÃO, 2012). A 

frequente concentração de recurso em regiões mais desenvolvidas, como a 

Região Metropolitana de Curitiba, Oeste e Norte do Paraná, gera polos de 
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crescimento que promovem o desenvolvendo mais acelerado de algumas 

localidades em detrimento de outras. O resultado são desequilíbrios econômicos 

e sociais, como os das regiões Noroeste e Sudeste do Paraná; tal cenário deve 

ser corrigido, principalmente, por entidades atreladas ao setor público, como o 

BRDE. Na próxima seção analisam-se os municípios que recebem os 

financiamentos do BRDE. 

4.2 ANÁLISE DOS MUNICÍPIOS PARANAENSES QUE RECEBEM 

FOMENTO DO BRDE, AGRUPADOS DE ACORDO COM O IFDM DO 

MUNICÍPIO 

De acordo com Nascimento e Schroeder (2009), territórios são 

frequentemente fragmentados, fato que se deve, principalmente, à necessidade 

de reduzir os espaços para aperfeiçoar o planejamento político e econômico, e 

o desenvolvimento territorial, regional e local. O estado do Paraná foi 

desmembrado do estado de São Paulo em 1853, e atualmente é dividido em 399 

municípios. Esta fragmentação ocorre por motivos variados, como a influência 

na ocupação da região, aspectos naturais, culturais e econômicos. 

 Para fins de análise os 399 municípios paranaenses  foram agrupados 

geograficamente em 10 mesorregiões: 1) Mesorregião do Noroeste Paranaense; 

2) Mesorregião do Centro Ocidental Paranaense; 3) Mesorregião do Norte 

Central Paranaense; 4) Mesorregião do Norte Pioneiro Paranaense; 5) 

Mesorregião do Centro Oriental Paranaense; 6) Mesorregião do Oeste 

Paranaense; 7) Mesorregião do Sudoeste Paranaense; 8) Mesorregião do 

Centro-Sul Paranaense; 9) Mesorregião do Sudeste Paranaense; 10) 

Mesorregião da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). 

 Na presente pesquisa, apropria-se dessa divisão proposta pelo IBGE 

IPARDES (2012), tendo em vista que o estado do Paraná possui diferente 

representações cartográficas das mesorregiões Sudoeste e Centro-Sul, 

conforme a Lei Estadual nº 15.825/08. A Lei Estadual considera que a 

mesorregião Sudoeste inclui a microrregião de Palmas. Foram utilizados, ainda, 

dados de mesorregião propostos pelo IBGE para verificar os impactos regionais 

dos investimentos do BRDE. Apresenta-se a distribuição do estado por 

Mesorregião a partir de 2015, a fim de analisar um horizonte temporal de 2015 a 
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201931 conforme disposto na Figura 2, que indica as liberaçãos dos recursos por 

parte do BRDE, evidenciando períodos em que cada mesorregião foi mais 

favorecida. 

_______________  
 
31  Os dados são utilizados do sistema interno do BRDE, o Business Intelligence, acessados em 

outubro de 2020. Esse programa consolida todos os dados de pedidos de financiamento, 
aprovações, contratações e liberações realizados. 
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Figura 2 - Alocação de liberações de recursos por mesorregiões de 2015 a 2019 
 

 
Fonte: A autora, com base em BRDE (2020)
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Ao longo dos anos, a distribuição dos recursos sofre variações, contudo nota-

se que, em todos os períodos analisados, a mesorregião com maior contratação é a 

do Oeste do Paraná, seguida pela Região Metropolitana de Curitiba e a do Norte 

Central, que revessam a segunda posição. As regiões Sudeste, Noroeste e Norte 

Pioneiro são as com menor alocação de recursos. Esse perfil de destinação está 

relacionado à formação econômica do Estado: “Do período de 1920 a 1970, observou-

se que o crescimento e desenvolvimento industrial paranaense foram decorrentes 

basicamente da cultura do mate, da intensa exploração da madeira e da agricultura 

cafeeira” (LIM, RIPPEL, STAMM, 2007, p. 15). Essas atividades proporcionaram a 

base para a industrialização do Paraná, que passou a se concentrar em alguns pontos, 

principalmente na RMC (especialmente São José dos Pinhais, Araucária e Curitiba). 

Esses municípios passaram a indicar as maiores representações no PIB do Estado 

em função do dinamismo industrial.  

A modernização agrícola na região Oeste e o crescimento da atividade 

agroindustrial fizeram emergir polos regionais como Cascavel e Toledo, juntamente 

com Foz do Iguaçu, que se sobressaiu na produção de energia elétrica, turismo e 

comércio inter-regional (ROSEIRA, 2016).  

No Oeste também se destacam as contratações com cooperativas. O Paraná 

constitui-se como a quinta maior economia estadual do país, respondendo por cerca 

de 5% da produção nacional (IBGE, 2017). Sua economia possui marcante perfil 

agroindustrial, o qual contribuiu para a agregação de valor nas áreas de óleos 

vegetais, laticínios e de proteína animal – com destaque à produção de carne de aves 

–, bem como favoreceu a instalação e crescimento de cooperativas importantes no 

Estado, em especial na Mesorregião Oeste, atraindo vultosos investimentos para a 

região32. Nota-se uma relação positiva entre as regiões com maior atuação de 

Cooperativas as liberações do BRDE, tendo em vista o histórico de atuação de longa 

data de investimentos neste segmento pela agência de Curitiba. 

Para analisar os investimentos do BRDE em âmbito local, e sua influência no 

desenvolvimento das cidades, considera-se dados de emprego e renda, utilizou-se o 

_______________  
 
32  Na região Oeste estão estabelecidas as maiores cooperativas de produção do Paraná, atraindo diversos 

negócios e investimentos para a região. São elas: C Vale, Copacol, Copavel, Copagril, Firmeza, Lar. Em 
dezembro de 2015, essas empresas faturaram, juntas, R$ 25,8 bilhões. Também se destaca, na região 
Norte, a Coamo e, na Sudeste, a Coagro.  
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Índice FIRJAN, com ano base de 201633. O Índice FIRJAN de Desenvolvimento 

Municipal (IFDM) compreende um estudo anual criado para acompanhar o 

desenvolvimento humano, econômico e social dos municípios brasileiros com o intuito 

de verificar as variações de renda e emprego, saúde e educação. 

 Desse modo, selecionaram-se os municípios do Paraná e seus respectivos 

dados de interesse. O índice FIRJAN varia de 0 a 1, dividindo-se em 4 

escalonamentos: baixo desenvolvimento indo de 0 a 0,4; desenvolvimento regular, de 

0,4 a 0,6; desenvolvimento moderado, de 0,6 a 0,8; alto desenvolvimento, com valor 

acima de 0,8. Na presente pesquisa, a análise para avaliar emprego e renda 

considerou o seguinte escalonamento de quatro categorias: de 0 a 0,4634 considerado 

baixo desenvolvimento; de 0,46 a 0,52, desenvolvimento moderado; de 0,52 a 0,59, 

desenvolvidos; e de 0,59 a 0,82, alto desenvolvimento. A divisão se dá a partir do 

menor e maior índices obtidos do estado do Paraná – 0,46 e 0,82, respectivamente. 

Os dados foram inseridos no programa TABWIN, e apresentados na Figura 3, onde 

cada município foi relacionado ao seu índice de desenvolvimento municipal, sendo 

escalonados para fazer a diferenciação de desenvolvimento, e compará-lo com dados 

de liberação de recursos do BRDE. 

 

Figura 3 - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal emprego e renda (IFDM) 
2016 

 
Fonte: A autora, 2021. 

_______________  
 
33  O último dado divulgado por este índice ocorreu em 2016. 
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Nota-se que os municípios de alto desenvolvimento estão agrupados nas 

regiões Oeste, Região Metropolitana, Norte, mesmo perfil destacado nos mapas de 

mesorregião. O Índice FIRJAN apresenta 105 municípios com alto desenvolvimento, 

101 com desenvolvimento moderado, 101 com desenvolvimento regular e 91 com 

baixo desenvolvimento. Os municípios que receberam mais recursos foram: Cascavel 

(R$ 82 milhões), Curitiba (R$ 66 milhões), Foz do Iguaçu (R$ 24 milhões), Dois 

Vizinhos (R$ 24 milhões), e Marechal Candido Rondon (R$ 24 milhões). 

Analisando o Índice FIRJAN para o quesito saúde (Figura 4), verifica-se que o 

Paraná tem municípios com índice a partir de 0,64. Logo, no Estado, existem 

municípios de níveis moderado e de alto desenvolvimento nesse âmbito da avaliação. 

 

Figura 4 - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal Saúde (IFDM)35 2016  

 

Fonte: A autora, 2021. 

 

Os munícipios com maiores índices de desenvolvimento em saúde estão 

ligados às cidades centrais das mesorregiões. O Índice FIRJAN apresenta 169 

_______________  
 
35 Alguns municípios estão em branco, pois o sistema não captou o índice de desenvolvimento da 

cidade. 
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municípios com alto desenvolvimento, 174 com desenvolvimento moderado e 3 com 

desenvolvimento regular. 

Aponta-se que o Paraná é dividido em 4 macrorregionais (Quadro 8) que, por 

sua vez, são subdivididas em 22 Regionais de Saúde. 

 

Quadro 8 - Regionais de saúde no Estado do Paraná 

Macrorregional  
Leste 

Macrorregional 
Oeste 

Macrorregional  
Norte 

Macrorregional 
Noroeste 

02ª Curitiba 

04ª Irati 

05ª Guarapuava 

01ª Paranaguá 

03ª Ponta Grossa 

21ª Telêmaco Borba 

06ª União da Vitória 

10ª Cascavel 

09ª Foz do Iguaçu 

08ª Francisco Beltrão 

07ª Pato Branco 

20ª Toledo 

16ª Apucarana 

18ª Cornélio Procópio 

22ª Ivaiporã 

19ª Jacarezinho 

17ª Londrina 

 

11ª Campo Mourão 

13ª Cianorte 

15ª Maringá 

14ª Paranavaí 

12ª Umuarama 

 

Fonte: Secretaria da Saúde do Paraná, 2020. 

 

Cada regional atende aos municípios vizinhos, como é o caso, por exemplo, de 

Maringá, que é responsável por regular, autorizar e distribuir as consultas e exames 

especializados para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e encaminhar aquelas de 

alta complexidade para os 30 municípios que pertencem à sua regional (15ª Regional 

de Saúde do Estado do Paraná) (SECRETARIA DA SAÚDE DO PARANÁ, 2020). Este 

serviço público é complementado pelo setor privado.  

No Paraná, há 33 cooperativas na área de saúde, com 15.328 profissionais 

cooperados. Em 2019, o segmento registrou faturamento de R$ 6,6 bilhões – um 

aumento de 2,7% em relação ao ano anterior (OCEPAR, 2020). Cabe apontar que 

são formados profissionais da área da saúde nas Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste),entre outros 

o que contribui para suprir a demanda de profissionais no interior do estado. Contudo, 

sendo um setor de atividade essencial para a população, é contínua a necessidade 

de aperfeiçoamento e modernização das unidades de atendimento e de capacitação 

de profissionais, sendo indispensáveis tanto financiamentos públicos quanto privados, 

para garantir serviços de qualidade. Em vista disso, reforça-se a necessidade de 

pulverizar recursos da instituição financeira para ampliar as contratações no setor 

incrementando o impacto sobre o ODS 3. 

http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/2a-Regional-de-Saude-Curitiba
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/4a-Regional-de-Saude-Irati
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/5a-Regional-de-Saude-Guarapuava
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/1a-Regional-de-Saude-Paranagua
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/3a-Regional-de-Saude-Ponta-Grossa
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/21a-Regional-de-Saude-Telemaco-Borba
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/6a-Regional-de-Saude-Uniao-da-Vitoria
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/10a-Regional-de-Saude-Cascavel
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/9a-Regional-de-Saude-Foz-do-Iguacu
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/8a-Regional-de-Saude-Francisco-Beltrao
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/7a-Regional-de-Saude-Pato-Branco
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/20a-Regional-de-Saude-Toledo
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/16a-Regional-de-Saude-Apucarana
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/18a-Regional-de-Saude-Cornelio-Procopio
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/22a-Regional-de-Saude-Ivaipora
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/19a-Regional-de-Saude-Jacarezinho
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/17a-Regional-de-Saude-Londrina
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/11a-Regional-de-Saude-Campo-Mourao
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/13a-Regional-de-Saude-Cianorte
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/15a-Regional-de-Saude-Maringa
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/14a-Regional-de-Saude-Paranavai
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/12a-Regional-de-Saude-Umuarama
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 Na Figura 5, em verde, é possível observar as liberações de financiamento do 

BRDE em 2016 por cidade do Paraná. São evidenciados, ainda, todos os municípios 

com contratos com o BRDE. 

 

Figura 5 – Liberação de recursos por municípios no Paraná 

 
 Fonte: Business Intelligence – BRDE. 

 

Ao comparar as Figuras 4 e 5, verifica-se uma similaridade nas regiões mais 

desenvolvidas e aquelas de maior investimento do BRDE. Nas regiões onde a 

atividade econômica é expressiva, são atraídos maiores investimentos – isso se 

explica pelo tipo de atuação do BRDE, que financia projetos de investimento, 

principalmente para expansão de empresas, que precisam ter pelo menos dois anos 

de atividade operacional. Em regiões onde a atividade econômica é incipiente, captar 

recursos torna-se mais difícil, pois novos projetos de investimentos, considerados 

como implantação, geram um risco de crédito36 maior. Por conseguinte, o aporte 

máximo neste tipo de projeto pelo BRDE é menor, sendo de no máximo 50% do 

investimento fixo37 total. Portanto, gera-se um ciclo expansivo de crédito onde regiões 

mais desenvolvidas atraem mais investimentos e regiões menos desenvolvidas ficam 

_______________  
 
36  Risco de Crédito é a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador 

ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados. 
37   Investimentos fixos são máquinas, equipamentos, construções civis etc. Não é permitido, neste caso, 

financiar capital de giro à empresa.   
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vulneráveis. Isso não deveria ocorrer, considerando que o papel primordial de um 

banco de desenvolvimento é potencializar a economia e gerar emprego, seja qual for 

a região, sendo que aquelas com menor PIB per capita deveriam receber alguma 

vantagem nesse processo.  

Em vista disso, a política operacional do BRDE estabelece a contratação de 

investimentos para produtores rurais e pequenos empresários por meio das 

cooperativas de produção e cooperativas de crédito, as quais são conveniadas38 do 

BRDE. Neste caso, tem-se a atuação indireta de crédito que contribui para que o 

Banco, atualmente, consiga atingir 92% dos municípios do Paraná (BRDE, 2019). 

 Essas cooperativas, por sua vez, devem estabelecer suas políticas de risco de 

crédito, pois assumem papel de avalistas, no caso de inadimplência dos devedores. 

O fato é que, em regiões de menor desenvolvimento e com negócios menos 

estruturados, o risco de inadimplência aumenta, e verifica-se maior dificuldade em 

obter garantias reais para mitigar esse cenário. Por isso, muitas vezes as instituições 

financeiras optam por não tomar o risco de crédito, e o Estado passa a ser 

fundamental para compor fundos de aval que possibilitem maior segurança ao crédito. 

Com este apoio do estado, os investimentos podem chegar às cidades que mais 

precisam de investimentos, gerando emprego e renda.  

Considerando a relação apresentada nas Figuras 4 e 5 e o comparativo 

expresso na Figura 6, não é possível verificar que as liberações para a área de saúde 

são irrelevantes na carteira de crédito, atingindo menos de 3% da contratação. 

 
Figura 6 – Relação entre financiamento do BRDE e Índice Firjan de Saúde 2016 

 

Fonte: A autora, 2021. 

_______________  
 
38  A contratação com cooperativas de crédito, as quais atuam como repassadores de recursos do BRDE, 

são utilizadas para atingir operações de financiamento de ticket menores. Desta forma o BRDE opera 
afim de capilarizar o crédito para pequenos empreendedores e produtores rurais. 
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De acordo com a OCEPAR, as cooperativas na área da saúde representam 

7,7% do ramo de todas as cooperativas do Paraná, tendo movimentado R$ 6,6 bilhões 

em 2019. Esse é um ramo em que não há atuação direta de repasses de recursos do 

BRDE, como ocorre com as cooperativas com o perfil agroindustrial. Verifica-se que 

a saúde no estado possui desenvolvimento moderado, contudo, isto não é resultado 

do fomento de políticas de crédito por parte de bancos públicos. Sendo o ODS 3 

prioritário nesta discussão, deve-se analisar meios de ampliar a atuação nesse setor; 

uma das alternativas é ampliar esforços de equipe de novos negócios para este 

segmento e da gestão a fim de captar novos funding que possibilitem o financiamento 

de equipamentos de saúde importados, e que também tenham taxas e risco de crédito 

atrativos para as empresas. 

4.3 INDICADORES RELACIONADOS AOS ODS CAPAZES DE MENSURAR OS 

IMPACTOS DOS INVESTIMENTOS DO BRDE NO DESENVOLVIMENTO LOCAL 

A seleção de indicadores baseou-se nos ODS e metas relacionados à atuação 

do BRDE. A partir disso, realizou-se ampla pesquisa em outras instituições financeiras 

e na FEBRABAN para verificar como o segmento bancário expõe a sua atuação com 

relação aos ODS. Os bancos comerciais como Itaú, Bradesco e Banco do Brasil não 

divulgam seus impactos sobre ODS, tampouco os indicadores para sua análise de 

ODS. Esses bancos possuem programas internos, os quais têm o intuito de impactar 

ODS específicos e, a partir disso, criar metas de acompanhamento. Por esse motivo 

não foi possível adaptar indicadores do setor bancário para a presente pesquisa. 

 Realiza-se, então, uma exaustiva revisão teórica em livros, documentos e 

artigos sobre indicadores de sustentabilidade e ODS, onde indentificou-se a existência 

de indicadores associados exclusivamente aos ODS em bancos de dados que 

mantinham este relacionamento. Para calcular os impactos do BRDE nas localidades, 

utilizou-se o banco de dados administrado pela CELEPAR Business Intelligence-ODS, 

com dados do Paraná e seus municípios. Esse banco de dados que utiliza dados do 

IPARDES, no entanto, não possui indicadores para todas as metas estabelecidas; 

dessa forma, foram selecionados os indicadores propostos pelo IBGE e IPEA, que 

atuam conjuntamente no desenvolvimento de indicadores a nível nacional. Nos casos 
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em que não foi possível analisar os dados com indicadores locais devido à ausência 

de informações ou metodologia, utilizou-se indicadores nacionais adaptados à 

realidade local, conforme descrito na próxima seção. Consta no Apêndice 1 deste 

trabalho a tabela com os indicadores propostos. 

4.4 IMPACTOS DOS PROJETOS DO BRDE NOS ODS 3 E ODS8, A PARTIR DOS 

INDICADORES PROPOSTOS 

Este item aborda o cálculo dos impactos dos projetos do BRDE relacionados 

aos ODS 3 e 8 a partir de indicadores propostos pela tabela do Apêndice 1. Num 

primeiro momento, analisa-se o ODS 8, tendo em vista que ele é afetado por todos os 

projetos de investimento, e está associado a emprego e à atividade econômica de 

forma geral. 

4.4.1 Impacto dos projetos no BRDE no ODS 8 no estado do Paraná 

O ODS8 tem como objetivo “Promover o crescimento econômico sustentado, 

inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos”. 

Para isso, foram utilizados os dados do PIB, por estar relacionado à atividade 

econômica, e do índice de emprego formal, por estar associado ao emprego pleno. 

A partir do Gráfico 5, analisam-se os dados do PIB per capita do Paraná e suas 

mesorregiões, de acordo com relatórios disponibilizados pelo Ipardes. Destaca-se que 

a meta 8.139 do ODS é medida pelo indicador de PIB per capita, conforme tabela do 

Apêndice 140.  

 

  

_______________  
 
39   A Meta 8.1 enuncia: “Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias 

nacionais e, em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do produto interno bruto [PIB] nos 
países menos desenvolvidos”. 

40  Esta tabela, elaborada pela autora, contém uma seleção de indicadores de ODS desenvolvidos, pelo 
IBGE e IPEA a nível nacional, e da Parceria entre IPARDES, CELEPAR E CEDES  a nível Estadual, e 
constitui o bando de dados gerado como produto desta dissertação. 
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Gráfico 5 - PIB per capita 2015 – 2017: Estado do Paraná e Mesorregiões 

 
Fonte: Adaptado a partir de IPARDES (2020). 

 

Verifica-se, a partir do Gráfico 5, que as mesorregiões com maiores índices de 

PIB per capita são a Região Metropolitana de Curitiba, representada pela capital, e a 

Região Oeste, representada pelo município de Cascavel. Novamente estas regiões 

estão ligadas às maiores liberações do BRDE, havendo uma relação direta entre as 

mesorregiões com maior dinamismo econômico e PIB per capita mais elevado. A 

Região Oeste possui perfil agroindustrial e nela estão instaladas diversas 

cooperativas; a Região Metropolitana de Curitiba possui perfil relevantemente 

industrial, de comércio e serviços. 

Com base nos dados do Gráfico 5, verificou-se que existe uma relação positiva 

entre investimentos e PIB per capita, considerando que, conforme relatado 

anteriormente, as mesorregiões elencadas estão entre as que recebem maiores 

liberações do BRDE. Apesar disso, não é possível identificar em quanto o impacto no 

crescimento do PIB per capita é resultado da atuação do BRDE, tendo em vista que 

há diversos fatores que o influenciam e que não podem ser mensurados pela presente 

pesquisa.  

Desta forma, ainda na tentativa de dimensionar o impacto dos projetos do 

BRDE sobre o ODS 8, atenta-se para a questão da empregabilidade, ou seja, o sobre 

quanto o BRDE contribui na geração e manutenção de postos de trabalho para que 

se possa atingir o emprego pleno. Consideram-se que a geração de renda influencia 

no PIB per capita se avalia a renda média do Paraná entre 2015 e 2018 (Gráfico 6). 

O Paraná tem a 6ª maior renda média do país (IBGE, 2019).  
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Gráfico 6 - Renda média no Paraná 

 
Fonte: Adaptado de IPARDES (2020). 

 

O Gráfico 6 reflete a importância da criação de vagas de emprego qualificadas, 

a fim de aumentar a renda média da população, para trazer emprego pleno, decente 

e digno às localidades. O trabalho decente está ligado à cidadania, e trabalho digno 

aos direitos humanos: 

Trabalho Decente é uma condição fundamental para a superação da 
pobreza, a redução das desigualdades sociais, ele pode ser definido como o 
trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, 
equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna” (ROSENFIELD; 
PAULI, 2012, p. 5). 

Trabalho digno remete à noção de direitos humanos universais, sendo uma 

atividade produtiva e com rendimento justo, com segurança e proteção social, e 

perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração social. A renda média 

apresentada no Gráfico 6 demonstra que grande parte da população do Paraná ainda 

esta aquém da situação de trabalho decente e digno, considerando os ganhos médio 

no estado. Para que a renda média aumente, ressalta-se a importância de direcionar 

recursos, principalmente às regiões menos favorecidas, onde a atividade econômica 

ainda é incipiente. Para isso há necessidade de programas de crédito específicos que 

atendam às mesorregiões do noroeste e sudeste paranaense – localidades de menor 

desenvolvimento no contexto estadual – associados a políticas públicas. Em suma, 

não é suficiente garantir crédito para que empresas se instalem em áreas menos 

favorecidas se neste local não houver infraestrutura adequada. As facilidades do 

crédito como baixo spread não compensam os custos oriundos de fretes e demais 

encargos que resultam do afastamento em relação aos clusters. O dinamismo de 
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cooperação é uma estratégia que permite às empresas alcançarem sinergias que 

dificilmente se desenvolveriam se trabalhassem isoladas. Por isso, são necessários 

esforços conjuntos entre as instituições financeiras e gestores governamentais para 

facilitar crédito e ao mesmo tempo proporcionar infraestrutura adequada nessas 

regiões. 

Verificando-se que o PIB per capita e a renda média da população são 

indicadores que não podem somente ser avaliados pela atuação do BRDE, busca-se 

analisar também dados sobre o emprego formal. As vagas criadas e mantidas por 

empresas que recebem os incentivos financeiros, resultados da liberação de recursos 

do BRDE, são avaliadas nesta pesquisa como impacto direto da atividade da 

instituição. Há, ainda, os impactos indiretos na criação de emprego, resultado do 

fortalecimento da economia local – esses não estão sendo avaliadas nesta pesquisa. 

Os impactos considerados indiretos ocorrem devido a novas vagas criadas por 

empresas que mantém relacionamento com financiadoras, sejam fornecedores de 

matéria-prima, terceirizados, entre outras. 

Sobre o impacto do banco BRDE sobre as economias locais, o índice de 

empregabilidade é avaliado por meio da quantidade de empregados que a proponente 

do crédito possui, e se haverá demissões ou geração de novos postos de trabalho a 

partir do projeto que será implantado. Não há um acompanhamento para verificar se 

as vagas são efetivamente criadas ou mantidas, ou seja, é uma estatística baseada 

na expectativa do empresário e produtor rural. Considera-se, portanto, uma limitação 

para a pesquisa. 

Para verificar o impacto dos financiamentos sobre as vagas de emprego, 

analisou-se os anos de 2015 a 2019 de atuação do BRDE. Em alguns casos, a 

empresa não cria vagas, por tratar-se de projeto de capital de giro, recursos que são 

destinados exclusivamente para compor seu fluxo de caixa. Contudo, considera-se 

que nesses casos são mantidos postos de trabalho que poderiam ter sido extintos 

devido ao comprometimento do caixa ou até mesmo ao encerramento da empresa. 

Por conseguinte, foram analisados os dados de emprego de todo o Paraná, 

considerando informações disponíveis para os anos de 2015 a 2019 (Quadro 9), para 

poder mensurar a contribuição do BRDE na geração de trabalho e renda no estado. 

A fim de melhor evidenciar a relação entre vagas admitidas e vagas mantidas 

por região e porte, foram consolidados nos Gráficos 7 e 8. 
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Quadro 9 – Vagas criadas e mantidas pelo BRDE por mesorregião e porte empresarial de 2015-2019 no Paraná 

 

Valores em R$ mil. 

Fonte: Adaptado business inteligence-BRDE (2020). 
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Gráfico 7 – Vagas mantidas pelo BRDE por mesorregião e porte empresarial de 2015-2019 
 

 
 

Fonte: A autora, 2021. 
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Gráfico 8 – Vagas criadas pelo BRDE por mesorregião e porte empresarial de 2015-2019 

 

Fonte: A autora, 2021.
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Observa-se a partir do Quadro 9, que os postos de trabalho admitidos somam 

36.090 na Região Oeste, 26.191 na Sudoeste e 12.019 na Norte; a RMC aparece em 4ª 

posição, com a abertura de 6.386 novas vagas de trabalho. Dessa forma verifica-se que, 

apesar de a RMC receber mais recursos do BRDE, é a que gera menos empregos. Este 

fato pode ser explicado a partir da análise de porte dos Gráficos 7 e 8, que monstram 

que em 2017 e 2018 foram criadas 23.707 vagas em projetos de produtores rurais, as 

quais podem ser ligadas também aos records sucessivos da safra de grãos. Essas 

23.707 vagas são superiores às vagas criadas e mantidas nos últimos 5 anos na região 

RMC (6.386). Ressalta-se que em 2016, 2017 e 2019, a região Região Metropolitana de 

Curitiba foi a segunda que mais atraiu investimentos, ou seja, nela há mais incentivos 

financeiros em projetos, mas têm pouco impacto sobre os empregos, seja para criar ou 

manter vagas. 

Considerando os dados de emprego do BRDE, evidencia-se que foram 

impactadas, entre os anos de 2015 a 2019, cerca de 382,9 mil vagas de trabalho, sendo 

que 36,2 mil foram criadas e 346,7 foram mantidas. De acordo com esse levantamento, 

o impacto mais significativo sobre as vagas totais criadas e mantidas estão nas regiões 

Oeste, Sudoeste e Norte do Paraná, respectivamente. Nelas estão localizadas as 

maiores cooperativas do Paraná e são regiões com atividade econômica mais 

desenvolvida.  

A Figura 7 identifica as principais cooperativas do Paraná e sua localização. Entre 

as principais atividades destacam-se a produção de lácteos, comercialização de grãos 

trigo, milho e soja, a avicultura, suinicultura e piscicultura. Desta forma, os dados 

permitem constatar que há uma influência maior sobre as vagas mantidas; isso pode ser 

verificado pelos 154,9 mil postos de trabalho mantidas na Regiões Oeste, valor que 

representa 44% do total.  
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Figura 7 – Faturamento e localização das principais cooperativas Parananenses 

 
Fonte: Globo Rural, 2020. 

 

A liberação de recursos para empresas de grande porte tem maior impacto sobre 

as vagas de emprego, principalmente, quando se avaliam as oportunidades que foram 

mantidas. Esta verificação reafirma a relação do BRDE com o setor corporativista, onde 

47,7% das contratações estão associadas a empresas de grande porte. Verificou-se, 

ainda, que a relevância das vagas criadas pelos produtores rurais aparece em segunda 

colocação no segmento, e estão ligadas a atividade do CNAE A (agricultura, pecuária, 

produção florestal, pesca e aquicultura). 

Após analisar os dados de emprego gerados a partir dos projetos de investimentos 

do BRDE, buscam-se dados estaduais que permitam dimensionar quanto a atividade do 

Banco impacta no ODS 8 no estado. Foram verificadas as metas 8.2; 8.3; e 8.9. Em vista 

disso analisou-se o valor total das vagas criadas no BRDE e o total das vagas de 

emprego do Paraná, com isso, busca-se estimar quanto as vagas desta instituição 

representam no total de vagas do estado.  

O Quadro 10 mostra as vagas criadas e descontinuadas, apontando o saldo desta 

relação. Comparando o número de postos de trabalho admitidos e desligados, chega-se 

na quantidade de vagas efetivamente mantidas no estado do Paraná.  
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Quadro 10 - Vagas de emprego criadas no Paraná entre os anos de 2015 e 2019 

 
 Fonte: Adaptado de IPARDES (2020). 

 

Em fevereiro de 2020, verificou-se que, no Paraná, a População Economicamente 

Ativa (PEA) era de 5,6 milhões41 (ANP, 2020). Com base nos dados de emprego formal 

no Estado, calcula-se a média de empregos formais, admitidos e demitidos. Assim, 

identifica-se que são admitidos aproximadamente 1,14 milhão de pessoas por ano em 

média, contudo, cerca de 1,15 milhões de pessoas são demitidas. Para o cálculo de 

impacto, utiliza-se o dado de emprego formal do Quadro 10. O emprego formal no Paraná 

apresenta, em média, 3.078.408 postos de trabalho anuais. Observa-se que admissões 

e demissões influenciaram pouco no número final de vagas, considerando que não houve 

aumento ou diminuição expressivos de postos de trabalho devido a admissões e 

demissões. Observa-se que o impacto das vagas do BRDE neste período, chega a 382,9 

mil vagas, apenas entre aquelas diretamente afetadas. Este dado está associado à meta 

8.3 do ODS842. 

 Considerou-se também o indicador desenvolvido pela CELEPAR, que analisa os 

empregos formais admitidos e desligados conforme tabela do Apêndice 1. A este dado 

foram somadas as vagas existentes e esse número foi comparado às vagas totais do 

BRDE, conforme Quadro 11.  

 
 
 
 
 
 
 

_______________  
 
41  De acordo Ipardes, em 2010, último dado apresentado da PEA era de 5.587.968 pessoas. 

42  A Meta 8.3 enuncia: “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”. 

ANO 
EMPREGO 

FORMAL (RAIS)

ADMITIDOS 

(CAGED)

DEMITIDOS 

(CAGED)

SALDO 

(CAGED)

2015 3.167.134 1.254.374 1.331.517 -77.148

2016 3.113.204 1.055.016 1.114.511 -59.545

2017 3.013.105 1.059.573 1.051.833 7.740

2018 3.028.192 1.125.644 1.087.513 381.131

2019 ________ 1.198.036 1.149.730 48.306

MÉDIA 3.078.408 1.138.529 1.147.730 -8.503
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Quadro 11 – Indicador ODS 8 meta 8.3 

 
Fonte: A autora, 2021. 

 

Para avaliar o impacto do BRDE no ODS 8, especificamente sobre a meta 8.3 no 

Paraná, considera-se a média dos empregos formais anuais, tendo em vista que o 

número de vagas disponíveis não aumentou consideravelmente. A quantidade de 

empregos criados no BRDE é avaliada ano a ano, calculando-se o impacto anual e o 

acumulado desde 2016. Logo se conclui que o impacto no ODS 8, na meta 8.3, é de 

9,50% no Estado, desde 2016; o ano mais relevante foi 2018, no qual o impacto foi de 

3,15%. Apesar do percentual ser pequeno, quando uma única instituição sozinha 

consegue atingir 2 a 3% dos empregos formais no estado, considera-se uma atuação 

relevante, pois para o atingimento dos ODS é necessário o esforço integrado de diversas 

instituições no estado. 

A empregabilidade também impacta na meta 8.243, conforme verificado no Quadro 

12. Utiliza-se o indicador proposto pelo IBGE44, que corresponde à taxa de variação 

anual do PIB real por pessoa ocupada.  

 

Quadro 12 – Indicador ODS 8 meta 8.2 

 
Fonte: A autora, 2021. 

 

Logo, considerando que o BRDE impacta diretamente os empregos formais, o 

aumento dos financiamentos aumenta a geração de vagas e, por conseguinte, impacta 

_______________  
 
43  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 dos setores 
intensivos em mão de obra. 

44  A escolha entre o indicador nacional e estadual, deve-se ao fato de que alguns indicadores ainda não foram 
desenvolvidos a nível estadual e também a adaptabilidade deste indicador a realidade local. 

ANO EMPREGO BRDE EMPREGOS FORMAIS INDICADOR

2016 58.298 3.113.204 1,87

2017 70.379 3.013.105 2,34

2018 95.530 3.028.192 3,15

2019 66.077 3.070.407 2,15

TOTAL 290.284 Me 3.056.227 9,50

ANO

PIB do Paraná a 

preços correntes 

(1.000,00)

∆ PIB
Empregos formal 

(RAIS) 
Indicador 8.2 

(∆PIB/Em. 

Formal)

Indicador 8.3          

(Em. formal/Em. 

BRDE)

2016 401.814.167 24.851.341 3.013.105 8,25 1,87

2017 421.374.934 19.560.767 3.028.192 6,46 2,34
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diretamente o indicador 8.2. Efetivamente, sua participação acaba sendo quase 

irrelevante quando examinados os números do PIB, mesmo assim não pode ser 

desprezada; as metas dos ODS são audaciosas e o impacto final será consequência da 

integração de esforços de diversos atores. Trata-se de um trabalho com efeitos 

progressivos, onde todos os esforços somados são válidos. 

Ademais, calcula-se o impacto na meta 8.9 até 2030, que consiste em elaborar e 

implementar políticas para promover o turismo sustentável45, gerando empregos e 

promovendo a cultura e os produtos locais. De acordo com a tabela do Apêndice 1, são 

utilizados os indicadores propostos, a saber: 8.9.1) Turismo em percentagem do PIB e 

taxa de variação; 8.9.2) Percentagem de empregos nos ramos de atividade relacionados 

com turismo sustentável, no emprego total do turismo. O indicador 8.91. pode ser 

calculado, mas não permite medir o impacto do BRDE, tendo em vista que abrange 

também investimentos privados e de outras instituições financeiras, que também 

impactaram no indicador. O item 8.9.2, por sua vez, pode ser analisado considerando as 

vagas impactadas pelo BRDE conforme Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Indicador ODS 8 meta 8.9 

 
Fonte: A autora, 2021. 

 

Em anos anteriores a 2018 o impacto das vagas de turismo foi pouco relevante 

em relação à meta 8.9. tendo em vista que a instituição de análise incrementou a sua 

atuação neste setor após assinar contrato para repassar recursos do Ministério do 

Turismo, conforme Gráfico 9. 

 

 

 
 

_______________  
 
45  O BRDE possui um programa de crédito chamado PROTUR, que possui todas as modalidades de recursos 

destinados ao Turismo, entre eles o MTur. O fato é que nem todas as operações de crédito para este setor 
são financiadas com modalidades especificas para o turismo e por isso utiliza-se aqui os dados do MTUR; 
também são selecionados financiamento por CNAE de empresas diretamente relacionadas com atividades 
de turismo (hotéis, bares e restaurantes). 

ANO

PIB do PR a preços 

correntes 

(R$1.000,00)

Rendimento Nominal 

Total nas Ativ. do 

Turismo  R$ 1.000,00)

Indicador 

(Rend. 

Total/PIB)

Empregos (RAIS) nas 

Atividades Características 

do Turismo - Total

Empregos BRDE 

PROTUR

Indicador(emp. 

BRDE/Em. total)

2015 376.962.826 184.904,50 0,05 123.551 501 0,00

2016 401.814.167 198.523,40 0,05 122.538 1850 1,51

2017 421.374.934 213.117,60 0,05 124.497 133 0,11

2018 218.737,50 124.820 336 0,27
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Gráfico 9 – Contratação Funding Turismo BRDE 2018 -Set/2020. 

 
Fonte: Ministério do Turismo, 2020. 

 

O Gráfico 9 destaca que o BRDE está entre as instituições financeiras que mais 

utilizam recursos repassados pelo Ministério do Turismo para financiar empresas desse 

setor a partir de 2018.  

Os indicadores propostos pela Tabela do Apêndice 1 para calcular os impactos 

sobre as metas de ODS selecionadas, pode ser utilizado por outras instituições 

financeiras, pois estes indicadores permitem estabelecer metas de contratação. Ao longo 

da pesquisa verificou-se que as instituições financeiras não divulgam os impactos diretos 

nos ODS, apenas criam programas que influenciam no atingimento das metas e 

desenvolvem indicadores de acompanhamento. Dessa forma, busca-se utilizar 

indicadores validados, a nível nacional, pelo IBGE e IPEA, e, a nível estadual, pela 

CELEPAR, que possam retratar a realidade do estado do Paraná e de seus municípios.  

4.4.2 Repercussões das vagas admitidas e mantidas para economia do Paraná 

Analisa-se nesta seção os desdobramentos dos impactos da geração de vagas 

de trabalho que influenciam no ODS 8. Para isso, verificam-se as vagas de emprego e 

os dispendidos do poder público e do BRDE para gerá-las, a fim de averiguar como pode-

se ampliar o impacto no ODS 8. 

Observa-se, por meio dos dados do Quadro 14, quanto custa ao Estado e ao 

BRDE criar e manter postos de trabalho, bem como quais os efeitos locais originados da 

política de atuação para gerar vagas. 

 

Quadro 14 – Oportunidades criadas e mantidas por custo de investimento do BRDE 
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Fonte: Adaptado de Brbank, 2020. 

 

A partir dos dados de vagas criadas e mantidas, calcula-se o custo de 

investimento do BRDE por vaga impactada, que tem como objetivo auxiliar na tomada 

de decisão para a captação de novos fundings ou complementação de fundings 

existentes e de estimular politicas públicas afim de impactar vagas de emprego no 

Paraná.  

Verifca-se ao longo da análise que há melhor custo-benefício em manter vagas 

de emprego do que crirar novas vagas, fortalecendo a ideia de que é necessário não só 

implantar novas empresas, mas também garantir a perpetuação daquelas que já estão 

constituídas. Isso é possível, dentre outras formas, por meio de financiamento de capital 

de giro e de investimentos que aumentem a produtividade da empresa e promovam a 

redução de custos tornando-as mais competitivas no mercado. Constata-se nesta 

pesquisa que as vagas criadas não são suficientes para aumentar a empregabilidade no 

Estado, por isso é importante a idealização de políticas para manutenção de postos de 

trabalho, além de sua criação. Destaca-se no quadro 15 a relação entre o custo de 

impacto de uma vaga impacta e meta de ODS 8 -8.3 verifcada na pesquisa.  

Quadro 15 – Relação custo de investimentos, vagas de emprego e meta de ODS 

8:46 

 

Fonte: Autora 

Considerando o custo médio de vaga impactada, para impactar 1% da meta de 

ODS 8.3 no Paraná são necessários investimentos de de R$ 302.7 mil na economia, 

considerando que as vagas mantidas no Estado se manham aproximadamente 

constantes conforme já verificado. 

_______________  
 
46 Considerando que foi considerado o custo médio das vagas a margem de erro anual dos valores de 

investimestos foi de 0,016. 

Ano Vagas criadas
Vagas 

mantidas

Vagas 

imapctadas

Custo/vaga 

impactada

2015 4.643 88.049 92.692 11.861,10R$         

2016 362 57.936 58.298 18.606,80R$         

2017 5.395 64.984 70.379 11.833,61R$         

2018 22.159 73.371 95.530 5,78R$                   

2019 3.676 62.401 66.077 11.755,65R$         

Custo médio 382.976 9.907,50R$    3.794.335.439,20R$     

Liberações BRDE

1.099.429.421,00R$               

1.084.739.091,20R$               

832.837.436,00R$                  

551.701,00R$                          

776.777.790,00R$                  

Custo de investimento BRDE Empregos ODS8 -8.3

2.875.988.730,00R$              290.284 9,50%

302.733.570,00R$                 30.556 1,00%
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Nesse cenário, destaca-se que o papel de instituições financeiras de 

desenvolvimento é: 

[...] estimular investimentos voltados, prioritariamente para setores sociais, de 
infraestrutura, rural e de implantação de empreendimentos, com especial ênfase 
em pequenos e médios portes, cabendo ao Estado, por intermédio de seu braço 
financeiro, realizar o planejamento e a execução da promoção do 
desenvolvimento de mecanismos financeiros que visibilizem o crescimento 
sustentado da economia (SILVERIO JUNIOR; AZEVEDO, 2012, p.1).  

Sendo assim, estas instituições têm um papel imprescindível no desenvolvimento 

local e no apoio a órgãos públicos para fomentar a empregabilidade. Entidades como 

SEBRAE e OCEPAR também são parceiras estratégicas do poder público para manter 

vagas, tendo em vista que procuram capacitar a gestão dos empresários e produtores 

rurais por meio de cursos de gestão e consultorias, fator essencial para a continuidade 

dos negócios. 

 Em suma, considera-se importante a criação de postos de trabalhos que 

contribuam para o aumento da renda média, proporcione trabalho decente e digno e que 

aumentem a produtividade. Desta forma o direcionamento de recursos à instituição de 

análise é uma alternativa para que o estado também possa investir para ampliar a sua 

influência no ODS 8 impactando positivamente o PIB, e gerando emprego e renda para 

as economias locais. 

4.4.3  Impacto dos projetos no BRDE no ODS 3 no estado do Paraná 

Para analisar o segundo ODS definido como prioritário pela pesquisa, ODS3, 

utilizam-se dados do Ipardes, da Secretaria da Saúde do Paraná e do Datasus. Com o 

acesso a essas informações torna-se possível verificar os aspetos ligados à saúde no 

Estado, e entender o porquê do índice FIRJAN dos municípios classifica a maioria das 

cidades do Paraná com perfil moderado e de alto desenvolvimento na área da saúde. 
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Foram avaliados dados interligados às metas 3.147; 3.248; 3.B49 e 3.C50; para a meta 3.8 

não foram encontrados dados para atender aos indicadores propostos, e para as metas 

3.4 e 3.9 não há indicador válido. 

Em relação ao objetivo de alcançar a meta 3.2, destaca-se que, no Brasil, o índice 

de mortalidade corresponde a 64,5 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017), número bem acima do ODS 3 (meta 3.1) que é de 30 

óbitos para cada 100 mil nascidos vivos até 2030. Conforme o Quadro 16, no Paraná, a 

taxa de 2018 foi 39,4 para cada 100 mil nascidos vivos. O número sofreu redução durante 

o período de análise, mas ainda está acima da meta estabelecida pela Agenda 2030, por 

isso esse indicador ainda deve ser aperfeiçoado por meio do suporte de investimentos 

públicos e privados.  

 
Quadro 16 - Taxa de mortalidade infantil/100 mil nascidos vivos segundo faixa etária no 

Paraná de 2015 a 2018 

 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (SESA) do Paraná, 2018. 

 

A Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (2018) informa que 92% destas 

mortes infantis poderiam ter sido evitadas por meio de ações para promoção da saúde, 

atenção à mulher na gestação e no parto, e tratamentos adequados. Isso pode ser 

realizado tanto por órgãos públicos como órgãos privados, caso estes recebessem 

financiamentos com taxas de juros e prazos atrativos. 

_______________  
 
47  Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 30 mortes por 100.000 nascidos vivos. 
48  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 12 por 1.000 nascidos vivos e a 
mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos. 

49  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, que afirma 
o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre 
flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para 
todos 

50  Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e formação, e 
retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países menos 
desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento. 

Mortalidade Infantil/1000 nascidos vivos 2015 2016 2017 2018

Neo Precoce (<7d) 1090 1050 1040 1080

Neonata Tardia (7 a 27) 590 540 550 580

Pós Neo (28d <1) 310 320 290 290

Taxa de Mortaliade Infantil 200 200 200 210

Mortalidade Materna 51,6 47,1 30,5 39,4
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Quando verificada a cobertura vacinal no Paraná, relacionada ao item 3.2., o 

Quadro 17 mostra que as vacinas selecionadas possuem alto percentual de cobertura 

ultrapassando 80% dos casos, mas ainda podem ter sua aplicação ampliada. 

 

Quadro 17 – Cobertura Vacinal no Paraná de 2015 – 2019 em porcentagem 

 
Fonte: Adaptado de IPARDES (2020). 

 

A campanha para vacinação pode ser incentivada, apesar de essa não ser 

atividade realizada por instituições de fomento; os investimentos nessa área, contudo, 

podem apoiar o desenvolvimento de novas vacinas. Em 2020, O BRDE incentivou 

financeiramente uma pesquisa realizada na Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUCPR) para desenvolver vacina contra o COVID-19, o que corrobora com a meta 3.2, 

que aborda o apoio à pesquisa e ao desenvolvimento de vacinas e medicamentos para 

as doenças transmissíveis e não transmissíveis.  

O apoio à pesquisa na área da saúde é fundamental para seu desenvolvimento e 

aperfeiçoamento, entretanto, as instituições financeiras que desejam ampliar a sua 

atuação nos impactos aos ODS, devem também buscar apoiar projetos de expansão e 

de implantação ampliem o acesso a recursos de saúde. A modernização de unidades já 

estabelecidas também é uma forma de promover e qualificar a prestação de serviço.  

Admite-se que, de posse das informações do Governo, não é possível medir o 

impacto da instituição financeira neste setor, tendo em vista que para considerar os 

investimentos com saúde não foi possível encontrar dados atualizados do gasto público 

e que a participação da instituição em análise é inexpressiva neste setor. Os 

financiamentos na área de saúde equivalem a menos de 3% da carteira de crédito do 

BRDE, o que se pode sugerir uma oportunidade de ampliação nesse segmento. 

Considerando a meta 3.C que está relacionada a atividade do BRDE, e refere-se a 

aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, 

desenvolvimento e formação, e retenção do pessoal de saúde. Considerando que se 

Cobertura Vacinal Estado do Paraná 2015 2016 2017 2018 2019

Cobertura Vacinal - BCG (Tuberculose) (%) 105,66 94,11 96,31 97,93 91,19

Cobertura Vacinal - Poliomielite (VOP) (%) 97,39 87,54 90,41 90,88 89,69

Cobertura Vacinal - Febre Amarela (FA) (%) 76,99 67,58 69,74 75,96 83,19

Cobertura Vacinal - Meningocócica Conjugada (Men C)(%) 102,77 93,55 92,01 91,45 92,93

Cobertura Vacinal - Tríplice Viral (SCR) (%) 99,44 91,87 88,13 89,78 91,99

Cobertura Vacinal - Sarampo (%) _ _ _ _ _
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trata de um setor prioritário para a instituição, ampliar os investimentos com recursos de 

funding próprio poderia resultar em mais contratações, especialmente, sabendo-se que 

essa linha permite financiamentos de equipamentos importados e não está sujeita à 

variação cambial.  

4.5 PROPOSTA PARA PROMOVER O REDIRECIONAMENTO INSTITUCIONAL E 

OPERACIONAL DO BRDE, CONTRIBUINDO PARA QUE SEJA O BANCO DOS ODS 

PARA A REGIÃO SUL DO PAÍS  

Visando cumprir o objetivo de propor um produto técnico vinculado à esta 

pesquisa, baseou-se na busca de indicadores no setor bancário e empresas para sugerir 

a implementação de um processo para que a instituição de análise, o BRDE, possa 

apontar indicadores de ODS capazes de e avaliar o impacto dos seus financiamentos no 

alcance dos ODS. Deste modo poderá promover o redirecionamento institucional e 

operacional do BRDE, contribuindo para que seja o Banco dos ODS para a Região Sul 

do País. 

Assim, foram verificados no levantamento teórico conceitos e aplicações sobre 

indicadores, utilizados pelo IBGE, IPEA, CELEPAR, Meadows (1998), IDH, Índice de 

Desenvolvimento Ambiental, IDNA BRASIL, ETHOS, estudos desenvolvidos pela 

Febrabam, e diversas instituições bancárias. Foram verificados indicadores de 

sustentabilidade e, logo, indicadores associados diretamente aos ODS. Foram 

selecionados aqueles do BI-ODS Celepar, IBGE e IPEA, para então realizar testes com 

os dados da carteira de crédito do BRDE. A partir desses indicadores, constatou-se a 

dificuldade de se atingir números atualizados que expressam a realidade de como a 

atuação de uma instituição pode influenciar no cenário geral, sendo este os ODS a nível 

estadual.  

Para calcular o efeito de um ente financiador, é necessário verificar o quanto ele 

representa de todo o investimento alocado em determinado ODS. Esse é um dado 

desatualizado na maioria dos casos levantados, pois requer a existência de um banco 

de dados com dados atuais, e, como aponta Kronemberger (2019), há carências 

estatísticas sobre os mais variados temas, não há séries históricas de alguns casos, e 

nem todos os dados estão disponíveis quando se trata de recortes territoriais mais 

desagregados. Enfrentam-se, pois, dificuldades institucionais, metodológicas e técnicas 

para avaliar de forma precisa o alcance dos ODS. Em suma, encontrar indicadores 
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válidos não é suficiente, de modo complementar são necessários dados atualizados para 

que tais indicadores sejam abastecidos o que resulta em dificuldades às instituições 

financeiras e outras empresas de divulgar informações anualmente atualizadas, 

avaliadas pelos indicadores de ODS. 

Em vista disso, buscou-se experiências e atuações das empresas do setor 

bancário na divulgação dos seus impactos no alcance dos ODS. Os resultados mostram 

que a divulgação de impactos nos ODS não é medida por indicadores de ODS, e cada 

instituição evidencia a sua atuação interna, suas metas e objetivos para contribuir com a 

Agenda 2030, mas sem relatar o quanto isso auxilia no impacto total dos ODS. 

Nesse contexto, avaliou-se a atuação de três bancos privados (Bradesco, Itaú e 

Santander) e de dois bancos públicos (Banco do Brasil e BNDES) no Brasil.  

 O Banco Itaú (2019) informa em seu relatório de sustentabilidade o objetivo de 

“ser o banco líder em performance sustentável e em satisfação de clientes” (p.7). Mostra 

aderência aos ODS e à Agenda 2030 definindo, por meio de listas temáticas, materiais 

capazes de afetar a criação de valor, em curto, médio e longo prazos, pelo ponto de vista 

da organização e de seus principais stakeholders. Assim, verificou-se os ODS potenciais 

almejados por essa instituição, sendo 12 os selecionados: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

16 e 17. A forma de relacionar os impactos das suas atividades se dá por meio de 

programas e incentivos relacionados às metas dos ODS. As tabelas presentes no início 

de cada capítulo do relatório de sustentabilidade do banco Itaú apresentam os resultados 

da análise dos impactos das iniciativas nos ODS potenciais e em suas metas. Não há 

utilização de indicadores de ODS para apresentar tais resultados.  

O Bradesco (2019) informa ter selecionado os seus ODS prioritários por meio de 

exercícios de identificação de temas matérias (Matrizes de Relevância) e investimento 

socioambiental. O banco seleciona apenas seis ODS ligados às suas atividades, sendo 

eles: 4, 5, 8, 9, 10 e 13 (BRADESCO, 2019). Todos os ODS listados se relacionam a seis 

pilares estratégicos da empresa, a saber: negócios sustentáveis, mudanças climáticas, 

relacionamento com clientes, diversidade, inovação, investimento social privado. 

Também não se utilizam indicadores de ODS para divulgar os resultados.  

 O banco Santander possui um caderno de indicadores que integra o relatório 

anual do banco e contém também as Demonstrações Financeiras. Este tem como 

objetivo reportar o desempenho ambiental, social e de governança do banco. O Caderno 

(SANTANDER, 2020) é elaborado com base em um estudo de Materialidade e segue as 
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diretrizes da GRI. A instituição informa os ODS prioritários de acordo com três pilares, 

sendo eles:  

 

• Economia Resiliente e Inclusiva: ODS 1, 8, 9, 11, 12 e 16;  

• Desenvolvimento de Potenciais: ODS 3, 4, 5, 8, 10 e 17;  

• Uso Estratégico e Eficiente dos Recursos Ambientais: ODS 2, 6, 7, 13 e 15.  

 

O Caderno do Santander informa, ainda, seus investimentos econômicos, sociais, 

ambientais e culturais relacionado a indicadores propostos (Quadro 18). 

 
Quadro 18 – Indicadores de sustentabilidade Santander  

Indicadores 

SOCIAS AMBIENTAIS ECONÔMICOS 

Volume de manifestação nos  
canais de atendimento 

Total de energia consumida 
Total de negócios  

socioambientais visualizados 

N° municípios atendidos 
% de cosumo interno de  

energias renováveis 
Prospera Santander  

Microfinanças 

N° clientes ativos total de água consumida (m³) 
Desembolso em Agronegócio 

Sustentável 

% de mulheres em  
cargos de liderança 

total de missões de gases estufa 
Desembolso em Energias Renováveis 

Sustentáveis 

% de funcionários negros 
% de compensação de  

emissões de CO2 
Participação na  

emissão de Green Bonds 

N° médio de horas de  
treinamento por func. 

Número de análises de  
riscos sociambientais 

Outros negócios  
sociombientais 

% de funcionários que realizaram curso  
de prevenção e combate à Corrupção 

 Margem Financeira Gerencial 

N° de participações em ações  
de Educação Financeira 

 Receita de prestação de serviços 

N° de bolsas consedidas  
em universidades 

 Despess Gerais 

Investimento social e cultural  Lucro Líquido 

  Ativo total 

  Carteira de crédito 

  Índice de inadimplência 

Fonte: Santander (2020). 

 
Assim, como o do Banco Itaú, o relatório do Santander utiliza-se do GRI para 

relacionar sua atuação aos ODS. 

No segmento de bancos públicos, verificou-se a atuação do Banco do Brasil (BB, 

2018), a partir de seu relatório referente ao ano de 2017. O documento de Estratégia 

Corporativa BB 2018-2022, “a Agenda 30 BB”, contempla 82 ações para, entre outros, 

aprimorar a governança em sustentabilidade, promover iniciativas para a inclusão social 
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e financeira no contexto da economia verde e adotar projetos e soluções sustentáveis. 

Os desafios são relacionados aos 5 Pilares do Planeta (5 P’s) – prosperidade; parcerias; 

pessoas; planeta; paz. Estes estão relacionados a metas apresentadas no GRI. O Banco 

do Brasil evidencia o seu envolvimento com os ODS a partir de ações sociais 

coordenadas pela Fundação Banco do Brasil.  

Outro banco público observado foi o BNDES, que, assim como a instituição de 

interesse desta pesquisa (BRDE), é um banco de desenvolvimento. Seu relatório anual 

(BNDES, 2019b) apresenta um Plano Trienal 2020-2022, no qual indicadores 

estratégicos corporativos são utilizados para acompanhar a evolução dos objetivos 

estratégicos ao longo do tempo (p.16). As metas corporativas definem o nível de 

desempenho pretendido. Também são estabelecidos indicadores de áreas, que têm a 

finalidade de medir desempenhos para atingir os objetivos da estratégia da corporação. 

Dessa forma, a instituição mantém um formato híbrido no relatório, dando continuidade 

ao uso dos indicadores de sustentabilidade por meio do GRI, e que não está integrado 

no relatório anual. O documento se utiliza da Matriz de Materialidade para definir áreas 

de interesse, mas não informa ODS prioritários. O BNDES, ainda, apresenta os 

desembolsos por ODS, de modo a permitir melhor compreensão de como sua atividade 

no Brasil contribui para o cumprimento dos ODS. 

Verificando a atuação dos cinco bancos supracitados, reforça-se que não há 

indicadores de ODS utilizados nos relatórios anuais. Os bancos utilizam-se da estratégia 

da Matriz de Materialidade para definir áreas de interesse, e indicar a sua atuação 

relacionada aos ODS; apenas alguns bancos (Itaú, Bradesco e Santander) definem ODS 

prioritários. As menções aos impactos dos ODS são utilizadas por meio de metas em 

setores definidos pela estratégia de cada instituição bancária, por programas 

socioambientais desenvolvidos e pelo GRI. Destaca-se a estratégia do BNDES de definir 

o valor total de financiamentos alocados em cada ODS por estado, sendo uma alternativa 

para cálculo de impacto da instituição financeira nos ODS, sem a necessidade de uso 

indicadores de ODS. 

Assim, para a instituição de análise BRDE, recomenda-se realizar o estudo de 

materialidade e definir os ODS prioritários, que devem ser divulgados junto ao Relatório 

de Sustentabilidade aplicado ao GRI. As empresas que adotam o modelo GRI relatam 

os seus impactos positivos e/ou negativos sobre o meio ambiente, sociedade e economia 

além dos compromissos assumidos para melhorar a sua atuação, sendo que assim, 

pode-se propor metas para os ODS definidos. Destaca-se que a reativação da Fundação 

BRDE tem um papel relevante nesse cenário, podendo identificar e promover projetos 
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relacionados a questões socioambientais, seguindo o modelo da fundação BB, Itaú e 

Bradesco. Igualmente poderá auxiliar na divulgação das ações da instituição orientadas 

aos ODS, complementando a proposta de divulgar seus impactos em direção a tais 

objetivos. 

Para o cálculo dos impactos de ODS, sugere-se a divulgação baseada nos 

financiamentos de projetos, como utilizado pelo BNDES (2021). O BRDE, por atuar em 

toda a região Sul, pode divulgar os financiamnetos por ODS na região, mas há 

possiblidade de divulgar por estado. O dado retrataria a realidade dos financiamentos do 

BRDE, de modo alternativo ao estudo já realizado baseado no CNAE das empresas. 

Atualmente, não há como divulgar este número, pois não há nenhum instrumento que 

integre os projetos financiados a ODS específicos no BRDE. Revela-se a necessidade 

de se criar um processo para isso. 

A sugestão alternativa ao uso de indicadores vai ao encontro dos posicionamentos 

de autores como Siedenberg (2003), Saltelli et al. (2004), Meadows (1998), os quais 

criticam o uso de indicadores sintéticos como aqueles aplicados pelas instituições 

nacionais e estaduais consultadas. Siedenberg (2003) afirma que o processo de 

desenvolvimento regional em toda sua amplitude não pode ser mensurado por apenas 

um indicador, pois a complexidade do desenvolvimento de um país ou região envolve 

aspectos não quantificáveis que qualquer indicador é incapaz de abarcar. Saltelli et al. 

(2004) relatam que indicadores sintéticos podem resultar em mensagens enganosas e 

não robustas. 

Para o caso do ODS 3, os dados não foram conclusivos pois as informações 

aplicadas necessitam ser complementadas pelo estado do Paraná na área de saúde; 

isso envolve divulgações de entidades públicas, privadas e de terceiros que não estão 

disponíveis. Este fato pode ocorrer com outros ODS e dados selecionados, indicando 

uma possível razão para que a Febraban, e demais instituições bancárias não relatem 

seus resultados com base em indicadores de ODS. 

 Em vista disso, propõe-se um novo processo para medir a forma como o BRDE 

impacta os ODS, verificando o somatório de financiamentos relacionado a cada ODS, a 

exemplo do BNDES. A partir da visualização dos valores desembolsados, podem ser 

criadas metas de acompanhamento da carteira, verificando a necessidade ou não de 

pulverizar o recurso a ODS específicos. Essa informação deve ser indicada no BRbank, 

sendo descrita pela equipe de análise do BRDE que tem contato direto com o empresário 

e seu projeto de investimentos na fase de análise de crédito. 
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Logo sugere-se que seja adicionado ao BRbank, um campo que tenha como 

objetivo descrever como os ODS serão impactados com o projeto. Após a aprovação do 

crédito, o analista responsável pelo projeto acessa a plataforma do BRBank para indicar 

a saída de análise do processo. Nesse ambiente virtual, é possível informar a linha 

aprovada, os valores, números de empregos e poderá ser indicado o ODS principal 

impactado pelo projeto. O analista é a pessoa mais indicada para fazer este 

preenchimento tendo em vista que teve contato direto com o empresário e conheceu 

detalhes do projeto proposto. O programa chamado de BRbank consolida as informações 

que são geradas no Business Inteligence do BRDE, podendo gerar relatórios sobre os 

valores de liberações de recursos associados aos ODS, podendo inclusive relacionar o 

projeto ao município. Desta forma, o BRDE também conseguiria avaliar para qual 

município foi disponibilizado determinado montante de recursos, e quais municípios 

estão sendo mais favorecidos ou prejudicados em relação aos ODS. Esse processo 

indicado para a atuação do BRDE é esquematizado na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8 – Alteração de processo para avaliar impacto sobre ODS 
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Fonte: A autora, 2021. 
 

Destaca-se não somente a necessidade de incluir no sistema o campo para 

consolidar as informações de financiamento do BRDE, mas também a importância de 

verificar o alinhamento dos ODS aos objetivos dessa instituição, verificando aqueles que 

são mais relevantes para o desenvolvimento local. O estudo da Matriz de Materialidade 

é uma opção já utilizada por outras instituições bancárias e que pode aprimorar a atuação 

do BRDE. Ressalta-se ainda que, o analista responsável pela análise de crédito é o 

responsável por incluir estas informações sobre os ODS, ele deve ser capacitado, 

recebendo treinamento sobre ODS para poder indicar a informação neste campo. 

Sugere-se a alteração do BRbank (Figura 9), pois esta é a interface que poderá gerar as 

informações ao BI, onde são consolidadas as informações das análises e gerados os 

relatórios do BRDE.  
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Figura 9 – Brbank BRDE atual 

 

 

Fonte: Brbank (2020). 

 

A partir das alterações propostas (Figura 10) será possível incluir um campo no 

programa para indicar o ODS relacionado ao projeto. Esse dado é imprescindível para 

poder somar os valores desembolsados relacionados a ODS. A sugestão no programa 

está atrelada à geração de relatórios que poderão ser constituídos via sistema Business 

inteligence. 
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Figura 10 - Brbank alterado

 
Fonte: Adaptado a partir de Brbank (2020). 

 

Com a incorporação desse novo item, poder-se-á acompanhar os ODS mais 

impactados sem replicação, uma vez que a indicação considera apenas o ODS principal 

atrelado ao projeto, desta forma o impacto em outros ODS seriam considerados impactos 

indiretos. Com os dados reportados, o Banco poderá mensurar e avaliar o seu impacto 

em determinado ODS e utilizar um indicador de acompanhamento de modo simples e 

eficaz. Atualmente, há um indicador de acompanhamento de metas de contratação em 

inovação e sustentabilidade. Tal indicador revela que a contratação pode ser mensurada 

por tipo de projeto. A pesquisa em instituições financeiras mostra que são criadas metas 

para ODS e indicadores para acompanha-las, sendo este um modo de indicar o 

alinhamento à Agenda 2030 por parte das instituições financeiras pesquisadas. 

Em suma, considera-se que, apesar de a instituição apresentar alinhamento em 

relação à Agenda 2030 e possuir carteira de crédito com 85% de aderência aos ODS, 

conforme divulgado em Relatório de Aderência aos ODS em 2016, As estratégias de 

mensuração e comunicação podem ser ampliadas e aperfeiçoadas, apontando para o 

fato de o BRDE indicar um politica definida de ODS, metas prioritárias e mensuração por 

desembolsos; podendo assim identificar como o banco está alocando os recursos em 

relação aos ODS.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Observando o objetivo da pesquisa: identificar indicadores de ODS capazes de 

avaliar o impacto dos financiamentos do Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, este trouxe o 

desafio de encontrar indicadores válidos e fidedignos para cálculo de tais impactos. A 

fim de atender objetivo proposto, primeiramente, analisou-se a carteira de crédito do 

BRDE, verificando o perfil dos investimentos com relação a fundigs utilizados, setores 

financiados, portes de empresas e mesorregiões que recebem aporte pecuniário. A partir 

disso, verificou-se os municípios que também recebem financiamnetos e seus 

respectivos IFDMs, a fim de apurar a relação entre os financiamentos e o 

desenvolvimento dos municípios e/ou regiões. Com estas informações consolidadas, 

buscou-se mensurar o impacto dos investimentos do BRDE nos ODS 3 e ODS 8; para 

isso se fez necessário a construção de uma Tabela de indicadores – exposta 

detalhadamente no Apêndice 1 – em que foram selecionados indicadores relacionados 

aos ODS capazes de mensurar o impacto dos investimentos do BRDE no 

desenvolvimento local.   

Para identificar os indicadores relacionados aos ODS, fundamentou-se, 

inicialmente, na busca de indicadores desenvolvidos em outros estudos, em relatórios 

de instituições públicas, privadas e do terceiro setor, bem como instituições especificas 

do setor bancário. Não foram encontrados indicadores específicos nestes segmentos 

que pudessem ser adaptados à necessidade da instituição de análise o BRDE. 

Desta forma, avançou-se na pesquisa com indicadores de ODS e bancos de 

dados disponíveis para poder testá-los. Nessa fase encontrou-se a dificuldade de acesso 

a informações atualizadas, que reportassem ao período recente e possibilitassem o 

cruzamento de dados com os ODS. Considerando que os ODS surgiram em 2015 e a 

presente investigação foi realizada em 2020, a análise de impacto dos investimentos 

necessitava de dados recentes, o que, conforme Bellen (2006) e Kronemberger (2019) 

é o maior desafio para gerar informações originárias de indicadores.  

Com o acesso ao banco de dados do Ipardes e uso do Índice FIRJAN, verificou-

se a possibilidade de testar os indicadores selecionados da CELEPAR, IBGE e IPEA. O 

banco de dados de indicadores de ODS construído pela pesquisa foi testado atendendo 

ao objetivo específico de mensurar os impactos dos projetos do BRDE nos ODS 3 e 

ODS8, a partir de indicadores propostos. 
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 Contudo, após os testes, verificou-se o uso de indicadores nem sempre não trazer 

conclusões, sobre uma situação específica, visto que a ausência de informações 

atualizadas nos bancos de dados públicos para alimentar os indicadores gera incertezas 

sobre a sua efetividade e possibilidade de replicação do método em anos posteriores. 

Diante disso, optou-se por retornar à pesquisa em instituições específicas do segmento 

bancário, a fim de adaptá-la às necessidades da instituição de análise e fornecer mais 

uma alternativa para a tomada de decisão. Utilizou-se do exemplo do BNDES, instituição 

pública de desenvolvimento regional, que possui finalidade simular a atuação do BRDE, 

atuando principalmente com projetos de investimentos; em suma, sugere-se a sua 

adequação no processo de análise de impactos do BRDE nos ODS. Verificou-se, ainda, 

que as empresas e instituição não medem seus impactos sobre as metas propostas pela 

Agenda 2030, e sim criam programas e projetos para impactar os ODS, e para isso criam 

metas e indicadores de atingimento aos desafios estabelecidos. Por isso, foi proposto o 

modelo de verificar os desembolsos por ODS a fim de poder gerar metas de 

acompanhamento baseadas nas prioridades e expectativas indicadas pelos BRDE aos 

ODS. 

A investigação baseou-se apenas em instituições e empresas nacionais, devido 

ao limitado tempo de pesquisa do programa de mestrado. A complexidade do estudo 

exigiria um prazo superior a dois anos para ser aprofundada; nesse caso, seria 

interessante verificar a atuação de bancos estrangeiros que financiam o 

desenvolvimento e possuem aderência à sustentabilidade para verificar como estes 

divulgam os seus impactos também sobre os ODS. Para tanto, seria necessário tempo 

hábil proporcional a essa complexidade. 

A partir da pesquisa reforça-se que população do Paraná ainda esta aquém da 

situação de trabalho decente e digno, considerando os ganhos médio no estado. Para 

que a renda média aumente, ressalta-se a importância de direcionar recursos, 

principalmente às regiões menos favorecidas, onde a atividade econômica ainda é 

incipiente, como as mesorregiões do noroeste e sudeste paranaense – localidades de 

menor desenvolvimento no contexto estadual. A ampliação da atuação no segmento de 

microempresa e empresa de pequeno porte também é importante, pois este são setores 

com maior dificuldade de acesso ao crédito. Considerando que estes setores e regiões 

são associados a maior risco de crédito, a ampliação e apoio de políticas públicas é 

imprecindivel para viabilizar o crédito. Desta forma o direcionamento de recursos à 

instituição de análise é uma alternativa para que o estado também possa investir para 
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ampliar a sua influência nos ODS impactando positivamente o PIB, e gerando emprego 

e renda para as economias locais.  

Observou-se que a captação de fundings externo com AFD, BEI e CAF 

possibilitaram maior aderência a agenda 2030. Novos funding que estão em negociação, 

como Banco Mundial, NDB e BID, destinarão recursos à Resiliência Urbana na Região 

Sul, à redução dos impactos de desastres naturais, ao apoio emergencial aos pequenos 

empreendedores afetados pela pandemia da Covid-19 e apoio a Infraestrutura Urbana, 

Rural e Social para atingimento dos ODS são importantes para expandir esta aderência 

e pulverizar o crédito aos ODS. A implementação de processo para averiguar, 

atualmente, o desembolso por ODS é fundamental para que metas sejam instituídas e 

resultados sejam comunicados, assim, a politica operacional e institucional poderá 

avançar no direcionamento ao alinhamento da agenda 2030.   

Aponta-se a relevância de se entender também como os estados estão reportando 

o impacto nas metas propostas pela Agenda 2030. Na ocasião em que se souber com 

que intensidade o Estado do Paraná impacta os ODS e qual o valor financiado pelas 

empresas, será possível calcular o quanto a atividade do BRDE, ou outras instituições 

financeiras, impactam os ODS a nível estadual. Em vista disso, sugere-se a continuidade 

da pesquisa a fim de poder expandir tais estudos sobre indicadores de ODS 

apresentados. 

No decorrer da pesquisa, aponta-se que houve alterações naquilo que se propôs 

inicialmente da presente dissertação, a metodologia foi alterada convertida de 

pesquisação para estudo de caso. Isso se deu devido às mudanças vivenciadas durante 

o período de pandemia da Covid-19, acarretando limitações de pesquisa –dificuldade de 

reunir pessoas da entidade pesquisada, aumento da demanda de trabalho e mudanças 

gerencias. Desta forma, o processo foi proposto sem a implantação do produto 

desenvolvido, como estava prevista na metodologia de pesquisa ação.  

A pesquisa, para o BRDE e outras instituições financeiras, possibilita a reflexão 

sobre a utilização ou não de Indicadores desenvolvidos para ODS, bem como propõe 

alternativa demensuração dos impactos sobre ODS, os quais podem ser usados como 

instrumentos para acompanhar a carteira de crédito, constituir metas de desemprenho e 

monitorar ações. Desta forma é possivel direcionar recursos a regiões e ODS menos 

desenvolvidos. Para as empresas gera a possibilidade de desenvolvimento de novos 

programas de crédito para os ODS, com intuito de atingir metas de ODS selecionados, 
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assim como o PCS do BRDE, o qual é um programa com condições financeiras 

diferenciadas para apoio a projetos de caráter socioambiental no estado do Paraná. Além 

disso, a pesqusia incentiva instituições a preocuparem-se com a qualidade de vida da 

população, na medida em que buscam uma melhor distribuição de renda, acesso a 

serviços essenciais de qualidade e meio ambiente preservado por meio do seu 

comprometimento com a agenda 2030, gerando benefícios a sociedade. 

 

  



 
 

125 

REFERÊNCIAS 

ABRANCHES, S. O Índice de desempenho Ambiental. Coluna. Eco. Publicado em 2 de 
março de 2017. Disponível em: <https://www.oeco.org.br/colunas/sergio-
abranches/16557-oeco-21040/>. Acesso em 14 maio 2020. 

AGERIO – Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro. AgeRio na mídia. 2014. 
Disponível em:<https://www.agerio.com.br/wp-
content/uploads/2018/11/valoreconomico_22_04_14.pdf.> Acesso em: 30 janeiro 2019  

AGENDA 2030. A decisão sobre indicadores de ODS. 2020. Disponível em> 
<http://www.agenda2030.org.br/acompanhe/> Acesso em 20 fevereiro 2020. 

ALCANTÂRA, Liliane C S.; SAMPAIO, Carlos A. C. Indicadores de bem viver: pela 
valorização de identidades culturais. Revista Desenvolvimento & Meio Ambiente), v. 53, 
p. 78-101, jan./jun. 2020. 

ANDREOLI C. V; Grandi T. P; Jasinski V. P. Sustentabilidade nas empresas: Uma 
análise da geração de valor econômico pela adoção do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE). Revista gestão e sustentabilidade ambiental, v. 9, n. 4, p. 761-779, 
out/dez. 2020. 
 
ANTONSICH, M. Rethinking territory. Progress in Human Geography, v. 35, n.3, p. 
422-425, 2011. 
 
 

ANP – Agência de Notícias do Paraná. Taxa de desemprego cai no Paraná, mostra 
IBGE. Notícia. Disponível em: 
<http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=105752&tit=Taxa-de-
desemprego-cai-no-Parana-mostra-IBGE>. 

BANCO ITAÚ. Relatório de Sustentabilidade 2018. São Paulo, 30 de abril de 2019. 
Disponível em: https://www.itau.com.br/relacoes-com-
investidores/Download.aspx?Arquivo=iyds6Bgw5JKeDHAuYa64Kg== 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Tradução: Luís Augusto Pinheiro. São Paulo: 
Edições 70, 2016. 

BASTOS, S. Q. A. Disritmia Espaço-Temporal: análise das estratégias de 
desenvolvimento adotadas em Juiz de Fora (MG), pós anos 70. 2005. 264p. (Tese de 
Doutorado). IPPUR/UFRJ, Rio de Janeiro, 2005. 

BB - Banco do Brasil. Relatório Anual 2017. Brasília, 26 de abril de 2018. Disponível 
em: 
<https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/relan2017.pdf#page=23?pk_vid
=9b0bb273ffe08ed7161188255155daf9>. 



 
 

126 

BCB – Banco Central do Brasil. Relatório de Mercado (Focus): Projeção do PIB de 
2020. Publicado em 26 de fevereiro de 2021. Disponível em: 
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus 

BCORPORATION. About B Corporations. 2020. Disponível: https://bcorporation.net/ 

B-LAb. Quem somos. 2020. Disponível em: https://www.b-lab.us/quem-somos/ 

BELLEN. H. M. V.  Indicadores de Sustentabilidade: Uma análise comparativa. Rio 
de Janeiro. Editora FGV, 2006. 

BELLINGIERI J. C. Teorias do desenvolvimento Regional e Local: Uma revisão 
bibliográfica. Revista de Desenvolvimento Econômico, Ano XIX, v. 2, n. 37, agosto 
de 2017, p. 6 – 34. 

BENKO, G. A ciência regional. Oeiras, Portugal: Celta, 1999. 

BIASOTO JUNIOR, Geraldo; DI GIOVANNI, Geraldo; DACHS, Norberto; SILVA, Pedro 
Luiz Barros. O índice DNA Brasil. Cienc. Cult. [online]. 2006, vol.58, n.2, pp.4-5. 
Available from: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-
67252006000200002&lng=en&nrm=iso>.  

BIBRI, S. E., The shaping of Ambient Intelligence and the Internet of Things: 
historic–epistemic, socio– cultural, politic–institutional and eco–environmental 
dimensions. Springer–Verlag: Berlin, Heidelberg. 2015 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO(BNDES). Ranking de agentes 
financeiros. Área de Operações e Canais Digitais – ADIG – Agentes. Nov 2019. 
2019a. 

__________________. Relatório Anual Integrado 2019. 2019b. Disponível em: 
https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/4d78f406-c1b3-4872-8998-
e3e028210472/BNDES_RI2019_WEB_2108.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ngCqKyo 

__________________.  Nossa contribuição para os ODS. Publicado em 3 de 
fevereiro de 2021. Disponível em: 
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-
desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaX
q5vLuG865XOBBGAYBMB_-
Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBv
QK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-
2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi/ 

BRADESCO. Práticas de Gestão e Engajamento Socioambiental no Bradesco. 
2019. Disponível em: 
https://www.bradescosustentabilidade.com.br/site/conteudo/templates/default.aspx?sec
aoId=750&idiomaId=2   



 
 

127 

BRANDÃO C. A Busca da utopia do planejamento regional. Revista Paranaense de 
Desenvolvimento, n.120, p.11-31, jan./jun. 2012. 

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO (BRDE) BRBANK. 
Programa de uso exclusivo da instituição. 2020. 

_______________. Relatório de Aderência BRDE. Normativo interno, 2016. 

_______________. Relatório de Administração e Sustentabilidade 2018. Disponível 
em < http://www.brde.com.br/institucional/relatorios-de-administracao/> Acesso em 28. 
novembro 2019. 

_______________. Relatório de Sustentabilidade Ambiental de 2019. Disponível em 
<https://www.brde.com.br/wp-content/uploads/2020/05/BRDE-Relatorio-2019-AF.pdf.> 
Acessado em 01 julho 2020. 

_______________. Estatísticas operacionais. 2020a. Disponível em < 
https://www.brde.com.br/atuacao/>. Acesso em 21 maio 2020. 

_______________. Responsabilidade social; BRDE e os ODS. 2020b. Disponível 
em: <https://www.brde.com.br/responsabilidade-socioambiental/> acesso em 21 maio 
2020 

_______________. Quem somos. 2020c. Disponível em < 
https://www.brde.com.br/quem-somos/> acesso em 21 mai. 2020. 

_______________. Carta Anual 2020. 2020d. Disponível em < 
https://www.brde.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Carta-Anual-2020.pdf> acesso 
em 21 mai. 2020. 

_______________. RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E SOCIOAMBIENTAL  2020. 
Dipsonivel em < https://www.brde.com.br/wp-content/uploads/2021/03/BRDE-
Relatorio2020-INTERATIVO-AF.pdf > Acesso em 31 abr. 2021 

BRUNDTLAND, Gro Harlem. Nosso futuro comum: comissão mundial sobre meio 
ambiente e desenvolvimento. 2.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991. 

CAVENAGHI  S. M.; ALVES J. E. D. Revolução de Dados: quais são os desafios da 
América Latina para monitorar as agendas pós-2015? In: Congresso da Associação 
Latino Americana de População, VII. Encontro Nacional de Estudos Populacionais, XX. 
(Anais...), Foz do Iguaçu, 2016. 

CMMAD - Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso Futuro 
Comum. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1991. 



 
 

128 

COLISTETE, Renato Perim. O desenvolvimentismo cepalino: problemas teóricos e 
influências no Brasil. Estudos Avançados. [online]. 2001, vol.15, n.41, pp.21-34. 
ISSN 0103-4014. https://doi.org/10.1590/S0103-40142001000100004  

DINIZ C. C. Celso Furtado e o desenvolvimento regional. Nova Economia, v.19, n. 2, 
p. 227-249, mai-ago 2009. 

EISENHARDT, K.M. (1989) Building theories form case study research. Academy of 
Management Review.  The Academy of Management Review , Oct., 1989, Vol. 14, No. 
4 (Oct., 1989), pp. 532-550. https://doi.org/10.2307/258557 

ELKINGTON. J. Canibais com garfo e faca. São Paulo: MBooks do Brasil, 2012. 

ESTY, D. C.; LEVY, M. A.; SREBOTNJAK, T.; SHERBININ, A.; KIM, C. H.; 
ANDERSON, B. Pilot 2006 Environmental Performance Index. New Haven: Yale 
Center for Environmental Law & Policy, 2006. Disponível em: 
https://web.archive.org/web/20070105152140/http://www.yale.edu/epi/2006EPI_MainRe
port.pdf 

ETHOS Instituto. O Instituto. Disponível em: <https://www.ethos.org.br/conteudo/o-
instituto/ Acesso em 30 abr. 2020 

ETHOS-SEBRAE. Indicadores Ethos Sebrae para micro e pequenas empresas: 
diagnóstico de sustentabilidade para pequenos negócios. Questionário gratuito. 2020. 
Disponível em: https://www.ethos.org.br/cedoc/indicadores-ethos-sebrae-para-micro-e-
pequenas-empresas-diagnostico-de-rsesustentabilidade-para-pequenos-negocios/ 

FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos. Sistema financeiro nacional e a 
economia verde. Mensurando recursos financeiros alocados na Economia Verde 
- 3ª edição – novembro de 2017. Disponível em 
https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/-
L11_Mensurando_recursos_adendo_PORT.pdf 

FIALHO L. S.; MARQUESAN F. F. S. O Comportamento de Consumidores Diante da 
Prática do Greenwashing. Revista Desenvolvimento em Questão Editora Unijuí • Ano 
16, n. 45, p. 400-418 out./dez. 2018 

FRANZIN, S. F. L. S.; ALMEIDA, F. M.; SOUZA, C. H. A inovação e o desenvolvimento 
regional como referência para políticas públicas no Brasil. Revista Cientifica 
Internacional.  v. 1, n. 5, p. 65-175, 2014 D.O.I: 10.6020/1679-9844/2905 

FREITAS, Wesley R. S.; JABBOUR, Charbel J. C. Utilizando estudo de caso(s) como 
estratégia de pesquisa qualitativa: boas práticas e sugestões. ESTUDO & DEBATE, 
Lajeado, v. 18, n. 2, p. 07-22, 2011 disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2148238/mod_resource/content/1/Protocolo%2
0de%20estudo%20de%20caso.pdf 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=COLISTETE,+RENATO+PERIM
https://doi.org/10.1590/S0103-40142001000100004
https://web.archive.org/web/20070105152140/http:/www.yale.edu/epi/2006EPI_MainReport.pdf
https://web.archive.org/web/20070105152140/http:/www.yale.edu/epi/2006EPI_MainReport.pdf
https://www.ethos.org.br/conteudo/o-instituto/
https://www.ethos.org.br/conteudo/o-instituto/


 
 

129 

FRIEDMANN, J.; WEAVER, C. Territon; and Function. Berkeley, University of 
California Press, 1979. 

FURTADO, Celso. Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, São Paulo, 
Abril Cultural, 1983. 

FURTADO, Celso. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 
Fundo de Cultura, 1984. 270 p. 

FURTADO, Celso. Introdução ao Desenvolvimento. Enfoque Histórico-Estrutural. 
3ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2000.  

GIL; C. G. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): una revisión crítica. Papeles de 
relaciones ecosociales y cambio global., n.140, 2017/18, pp. 107-118. Disponível 
em https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/140/ODS-revision-
critica-C.Gomez.pdf 

GLOBO RURAL. As cooperativas mais ricas do Paraná. Notícias. Publicado em 5 de 
janeiro de 2020. Disponível em: 
<https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2020/01/cooperativas-
mais-ricas-do-parana.html>. 

GOULART, S. Uma abordagem ao desenvolvimento local inspirada em Celso 
Furtado e Milton Santo. Cad. EBAPE.BR vol.4 no.3 Oct. 2006 
https://doi.org/10.1590/S1679-39512006000300004  

GRIMM, I. J.; SAMPAIO, C.A.C.; MANSUR, C. M.S.; CORIOLANO, L.N.M.T. Educação 
para o ecodesenvolvimento: monitoramento de indicadores socioambientais. In: Arlindo 
philippi Jr, Maria Cecilia Focesi Pelicioni. (Org.). Educação Ambiental e 
Sustentabilidade. 2ed.Barueri: Manole, 2014, v. 2, p. 671-702. 

HAMMOND, A., Adriaanse, A.; Rodenburg, E.; Bryant, D.; Woodward, R. Environmental 
indicators: a systematic approach to measuring and reporting on environmental policy 
performance in the context of sustainable development. Washington, D.C.: World 
Resources Institut, 1995. Disponível em: 
http://pdf.wri.org/environmentalindicators_bw.pdf. Acesso em 02 dez. 2020. 

HEINBERG, R. What Is Sustainability? In. HEINBERG, R.; LERCH, D. The Post 
Carbon Reader: Managing the 21st Century’s Sustainability Crises. Healdsburg: 
Watershed Media, 2010. Disponível em: 
<https://pt.scribd.com/document/85512035/FOUNDATION-CONCEPTS-What-Is-
Sustainability#download>. 

HIRSCHMAN, A. O. Estratégia do Desenvolvimento Econômico. Rio de Janeiro: 
Fundo de Cultura, 1961. 322 p. 

https://doi.org/10.1590/S1679-39512006000300004
http://lattes.cnpq.br/0367069138510074


 
 

130 

IPARDES - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Lista dos 
399 municípios do estado ordenados segundo mesorregiões e 15 microrregiões 
geográficas do IBGE. IPARDES, 2012.  

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores de 
Desenvolvimento Sustentável – IDS. 2020a. Disponível em: 
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/ids/tabelas. Acesso em 20 fevereiro 2020. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Panorama das cidades. 2020b. 
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/panorama. Acesso em 15 de 
outubro de 2020. 

BGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatisticas economicas. 2020c. 
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-
contas-nacionais-trimestrais.html?=&t=series-
historicas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=pib#evolucao-
taxa. Acesso em 03 de março de 2021. 

ITAÚ ASSET MANAGEMET. Itaú Asset Management: Investimento Responsável pela 
lente dos ODS: A abordagem da Itaú Asset Management, 2017. Disponível 
em:<https://www.itauassetmanagement.com.br/content/dam/itau-asset-
management/content/pdf/white-papers/Investimento%20Responsavel 
%20pela%20lente%20dos%20ODS%20-%20White%20Paper.pdf> Acesso em 15 de 
maio de 2020 

KOHLER, M. C. M. e PHILIPPI JR, A. Agenda 21 como instrumento para gestão 
ambiental. In: PHILIPPI JR, A.; PELICIONI, M. C. F. (Org.). Educação ambiental e 
sustentabilidade. 2ª ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2014, p. 817-840 

KRONEMBERGER, D. M. P. Os desafios da construção dos indicadores ODS globais. 
Ciência e  Cultura. Jan./Mar. 2019. 

LEFF, E. Saber Ambiental - sustentabilidade, racionalidade complexidade, poder. 
6. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2008. 

LIMA, A. E. M. Teoria Econômica Do Desenvolvimento Regional e o papel do Estado. 
Análise Econômica, ano 24, n 45, mar. 2006. 

LIMA, J. F; RIPPEL, R.; STAMM, C. Notas sobre a formação industrial do Paraná - 
1920 a 2000. Publ. UEPG Ci. Hum., Ci. Soc. Apl., Ling., Letras e Artes, v.15, n. 1, p. 
53-61, jun. 2007.  

LOVATO, L.M. GREENWASHING NO BRASIL: quando a sustentabilidade ambiental se 
resume a um rótulo. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM. v. 8 p.162-171 
(2013)  DOI: https://doi.org/10.5902/198136948257 

https://doi.org/10.5902/198136948257


 
 

131 

MADUREIRA, E. M. P. Desenvolvimento Regional: Principais teorias. Revista Thêma 
et Scientia, v. 5, n. 2, jul/dez 2015. 

MAX-NEEF, M. A room the Outside Looking. New Jersey: Zed Books Ltd, 1992. 
Disponível em <http://www.daghammarskjold.se/wp-
content/uploads/2014/08/From_the_outside_looking_in.pdf> Acesso em 27 nov. 2019 

MAX-NEEF, M. A Desarollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algumsa 
reflexiones. Montevideo: Icaria,1993. Dispoinivel em <https://www.max-
neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf> 

MEADOWS, Donella. Indicators and Information Systems for Sustainable 
Development: A report to the Balaton Group. The Sustainability Institute, 1998. 
Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/106023/mod_resource/content/2/texto_6.pdf>. 
Acesso em: 10 abr. 2020 

MENTZ, R. R. Indicadores de desempenho ambiental para o planejamento e tomada 
de decisões estratégicas nos campi Unisinos. In: Congresso ABES - Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, XXX, 2019. Disponivel em 
http://abes.locaweb.com.br/XP/XP-
EasyArtigos/Site/Uploads/Evento45/TrabalhosCompletosPDF/VI-161.pdf 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de atenção Primária à Saúde. Notícia, 2017. 
Disponível em: https://aps.saude.gov.br/noticia/8736 

MMA - Ministerio do Meio Ambiente. AGENDA 21. 2019. Disponível em: 
<https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-
brasileira.html>. Acesso em 15 março de 2020 

MONTEIRO A. M. V; AMARAL Silvana. Abordagens Espaciais em Estudos de 
População: Métodos Analíticos e Técnicas de Representação. Índice de 
Desenvolvimento e de Desigualdade.  Ministério da Ciência e Tecnologia – Inpe – 
Instituto Nacional de Pesquisa Espacional. 2015: Disponível em: 
<http://wiki.dpi.inpe.br/lib/exe/fetch.php?media=ser457-cst310:aulas2016:pea_gini.pdf> 
Acesso em 5 de abril de 2020 

MTUR - Ministério do Turismo. FUNGETUR – Ranking das instituições 
credenciadas. 2018. Disponível em 
<http://www.turismo.gov.br/images/FUNGETUR/15_10_2020_Ranking.pdf> acesso em 
30 de outubro de 2020 

MYRDAL G Economic Theory and Under-developed Regions. Londres: Duckworth, 
1965. 

NASCIMENTO, Wagner Cipriano; SCHROEDER, Carla Andrea.Os desafios regionais 
da mesorregião geográfica Oeste do Paraná. In: SIMPGEO - Simpósio Paranaense de 



 
 

132 

Pós-Graduação em Geografia, IV, Unioeste-Campus de Marechal Cândido Rondon – 
18 a 20 de junho de 2009. Disponivel 
em:http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/GEOGRA
FIA/Artigos/artigo_cipriano.pdf 

OCEPAR - Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Informe 
Paraná Cooperativo - Edição nº 4794. Publicado em 01 de Abril de 2020. Disponível 
em: <http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-
ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/informe-parana-cooperativo-
arquivo/archive/view/listid-3-informe-parana-cooperativo-arquivo/mailid-4270-informe-
parana-cooperativo-online-edicao-n-issuenb/tmpl-component>  

ONU - Organização das Nações Unidas. Objetivos do desenvolvimento sustentável. 
2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acessado em 17 Out. 2019. 

ONU - Organização das Nações Unidas. Desenvolvimento sustentável. 2019. 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-e-instituicoes-financeiras-criam-
diretrizes-para-financiar-desenvolvimento-sustentavel/>, Acessado em 22 Out. 2019. 

ONU - Organização das Nações Unidas. Declaração do Milênio das Nações Unidas. 
Cúpula do Milênio das Nações Unidas, 6 a 8 de Setembro de 2000. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_milenio_nacoes_unidas.pdf> 

PERROUX, F. A Economia do Século XX. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1975. 755 
p. 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O que é o IDH. 
Disponível em: https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-
o-idh.html. Acesso em 30 mar. 2020. 

PRICEWATERHOUSECOOPERS. SDG Reporting Challenge 2018 - From promise to 
reality: Does business really care about the SDGs?.2018 Disponível em 
<https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/sdg-reporting-2018.pdf> Acesso em 18 
abril 2020 

RITZMANN, Sigrid U. L O cooperativismo no Paraná e o Sistema OCEPAR. 
Agosto 2016. Disponível em: 
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/2011-12-05-11-
29-42/2011-12-05-11-42-54 

ROMERO P. G. N. Análisis de indicadores y objetivos para el desarrollo sustentable y 
sostenibilidad ambiental. Journal of Science and Reserch: Revista Ciencia e 
Investigación Ecuador. Julio – Septiembre, 2016. 

ROMA. C J. Os objetivos de desenvolvimento do milênio e sua transição para os 
objetivos de desenvolvimento sustentável. Ciência e Cultura, vol.71 no.1 São 
Paulo Jan./Mar. 2019.Disponivel: http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602019000100011  

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0009-6725&lng=en&nrm=iso


 
 

133 

ROSEIRA. A. M. Foz do Iguaçu: cidade rede sul Americana. 2016. 170 f. Tese de 
doutorado. Universidade de São Paulo. 2016. Disponível em < 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-18062007-
152226/publico/TESE_ANTONIO_MARCOS_ROSEIRA.pdf>. Acesso 10 de outubro de 
2020. 

ROSENFIELD, Cinara L.; PAULI, Jandir. Para além da dicotomia entre trabalho 
decente e trabalho digno: reconhecimento e direitos humanos. Cad. CRH, Salvador, v. 
25, n. 65, p. 319-329, ago. 2012.  Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
49792012000200009&lng=pt&nrm=iso>.  https://doi.org/10.1590/S0103-
49792012000200009.  

SACHS, J. d. A era do desenvolvimento sustentável. Lisboa-Portugual: Editora 
actual, 2017. 

SACHS, J. d. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2002. 

SALTELLI, A.; NARDO, M.; SAISANA, M.; TARANTOLA, S. Composite indicators - 
the controversy and the way forward. Palermo, OECD World Forum on Key 
Indicators. 2004. 17 p. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/dataoecd/40/50/33841312.doc>. Acesso em: março. 2020. 

SANTANDER. Caderno de Indicadores 2019. São Paulo, 25 de março de 2020. 
Disponível em: https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-caderno-
indicadores-2019/20-03-25_214457_cadernoindicadoressantander.pdf 

SDG COMPASS. The SDG Compass. Home. Disponível em: https://sdgcompass.org/ 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Sobrevivência 
das Empresas no Brasil. Outubro/2016. Disponível em 
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/sobrevivencia-das-
empresas-no-brasil-relatorio-2016.pdf 

SECRETARIA DA SAÚDE DO PARANÁ. Regionais de Saúde do Estado do Paraná. 
2020. Disponível em: <https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Regionais-de-Saude>. 

SEIFFERT, M. E. B. Gestão Ambiental: instrumentos, esferas de ação e educação 
ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011 

SENA, Aderita, FREITAS, Carlos Machado de, BARCELLOS, Christovam, RAMALHO, 
Walter, CORVALAN, Carlos. Medindo o invisível: análise dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável em populações expostas à seca. Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 21, n. 3, p. 671-684. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1590/1413-
81232015213.21642015> 



 
 

134 

SIEDENBERG, D. R. Indicadores de desenvolvimento socioeconômico: uma 
síntese. Desenvolvimento em Questão, v. 1, n. 1, p. 45-71, 2003. Disponível em: 
<http://www.spell.org.br/documentos/ver/20209/indicadores-de-desenvolvimento-
socioeconomico--uma-sintese/i/pt-br> 

SILVÉRIO JUNIOR, J.; AZEVEDO, S. B. A importância das instituições financeiras 
de desenvolvimento e do sistema SEBRAE no apoio de pequenos negócios. In: 
Congresso Nacional de Excelência em Gestão, IX, 20, 21 e 22 de junho de 2013, p. 1-
11. Disponível em: https://www.inovarse.org/filebrowser/download/15464 

UNGC, GRI & WBCSD - UN Global Compact, Global Reporting Initiative & World 
Business Council for Sustainable Development. SDG Compass: the guide for business 
action on the SDGs. Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact & 
World Business Council for Sustainable Development. Sept/2015. Disponível em: 
<https://sdgcompass.org/> Acessado em 27 mar. 2020. 

UNGC, GRI & WBCSD - UN Global Compact, Global Reporting Initiative & World 
Business Council for Sustainable Development. B Impact Assessment (BIA). 2020. 
Disponível em: https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/ungc 

VEIGA, J. E. Desenvolvimento sustentável. O desafio do século XX. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2005. 

VELOSO, Fernando A.; VILLELA, André; GIAMBIAGI, Fabio. Determinantes do 
"milagre" econômico brasileiro (1968-1973): uma análise empírica. Rev. Bras. Econ., 
Rio de Janeiro, v. 62, n. 2, p. 221-246, jun. 2008.  Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
71402008000200006&lng=pt&nrm=iso>.  

YIN. R. K. Estudo de caso: planejamento e Métodos. Trad. Daniel Grassi. Porto 
Alegre: Bookman, 2001. 



 
 

135 

APÊNDICE 1 – BANCO DE DADOS GERADOS SOBRE INDICADORES DE ODS 

O quadro apresentado neste apêndice também está disponibilizado para melhor 

apreciação das informações no seguinte link: 

https://drive.google.com/file/d/1FNuWVOVZzMIVdaRX1Qg5cOy6uJhCMbCC 

 

Agenda 2030 17 ODS 169 Metas BRDE IBGE IPEA CELEPAR 

ODS 1 Erradicação da pobreza. Acabar com a pobreza 
em todas as suas formas, em todos os lugares 

    

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/dia 

 

Proporção da população vivendo abaixo da 
linha de pobreza internacional, por sexo, 
idade, condição perante o trabalho e 
localização geográfica (urbano/rural) 

Percentual da população abaixo da linha 
internacional de pobreza extrema, por sexo, 
idade, status de ocupação e localização 
geográfica (urbano/rural). 

Percentual de pessoas 
residentes em domicilios 
particulares com rendimento 
mensal real domiciliae per 
capita até 1/4 de salário mínimo 

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 

 

Proporção da população vivendo abaixo da 
linha de pobreza internacional, por sexo, 
idade, condição perante o trabalho e 
localização geográfica (urbano/rural) 

Proporção da população vivendo abaixo da linha 
de pobreza nacional, por sexo, idade, condição 
perante o trabalho e localização geográfica 
(urbano/rural). 
Proporção de homens, mulheres e crianças de 
todas as idades vivendo na pobreza em todas as 
dimensões de acordo com as definições 
nacionais. 

Percentual de pessoas 
residentes em domicilios 
particulares com rendimento 
mensal real per capita de até 
1/2 do salário minimo 

ODS 2 Erradicação da fome. Acabar com a fome, 
alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável 

    

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 

 Em construção 

Volume de produção por unidade de trabalho 
por dimensão da empresa 
agrícola/pastoril/florestal e Renda média dos 
pequenos produtores de alimentos, por sexo e 
condição de indígena 

Em construção 

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 mudanças climáticas, às condições 
meteorológicas extremas, secas, inundações e outros 
desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade 
da terra e do solo 

 Sem dados 
Proporção da área agrícola sob agricultura 
produtiva e sustentável 

Em construção 

2.a Aumentar o investimento, inclusive via o 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, 
para aumentar a capacidade de produção agrícola nos 
países em desenvolvimento, em particular nos países 
menos desenvolvidos 

 

Índice de orientação agrícola para a despesa 
pública; total de fluxos oficiais (ajuda pública 
ao desenvolvimento e outros fluxos oficiais) 
para o setor agrícola 

2.a.1 - Índice de orientação agrícola para a 
despesa pública 
2.a.2 - Total de fluxos oficiais (ajuda pública ao 
desenvolvimento e outros fluxos oficiais) para o 
setor agrícola 

Em construção 

2.b corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções 
nos mercados agrícolas mundiais, incluindo a 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 

 

Subsídios à exportação agrícola como os 
desembolsos orçamentários (em dólares ou 
em moeda nacional) e as quantidades 
subsidiadas (em toneladas) para exportação 

Subsídios às exportações agrícolas Em construção 

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 

 Em construção Anomalias dos preços de alimentação Em construção 

ODS 3 Saúde de qualidade Assegurar uma vida 
saudável e promover o bem-estar para todos, em todas 
as idades 

    

3.1 Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global 
para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos 

 

Razão de mortalidade materna 
Numerador: número de óbitos de mulheres 
residentes, por causas e condições 
consideradas de morte materna X 100.000. 
Denominador: número de nascidos vivos de 
mães residentes. Indicador corrigido por fator 
de correção da vigilância do óbito de mulheres 
em idade fértil (MIF). 

 
3.1.1 - Razão de mortalidade materna 
3.1.2 - Proporção de nascimentos assistidos por 
pessoal de saúde qualificado 

Taxa de mortalidade Materna; 
Proporção de nascidos vivos 
com 7 ou mais consultas pré-
natais 

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 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de 
crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 
nascidos vivos 

 

Taxa de mortalidade neonatalNumerador: 
número de óbitos de residentes com menos de 
27 dias de idade. Denominador: número de 
nascidos vivos de mães residentes  

3.2.1 - Taxa de mortalidade em menores de 5 
anos 
3.2.2 - Taxa de mortalidade neonatal 

Taxa de mortalidade em 
menores de 5 anos; Taxa de 
mortalidade em menores de 5 
anos causas evitaveis; Taxa de 
mortalidade em menores de 1 
ano; taxa de mortalidade 
neonatal 

3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura 
por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, 
e promover a saúde mental e o bem-estar 

 Em construção 

3.4.1 - Taxa de mortalidade por doenças do 
aparelho circulatório, tumores malignos, 
diabetes mellitus e doenças crônicas 
respiratórias 
3.4.2 - Taxa de mortalidade por suicídio 

Taxa de mortalidade causas 
externas -lesões autoprovadas 
intensionalmente (suicidio) 

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 

 

Numerador número de pessoas em unidades 
de consumo onde a despesa em saúde 
ultrapassa os limites de 10% e 25% em 
relação ao total de despesas domiciliares. 
Denominador é o número de pessoas em 
unidades de consumo. 

3.8.1 - Cobertura da Atenção Primária à Saúde 
(definida como a cobertura média dos cuidades 
de saúde primários aferida por indicadores 
relativos a saúde reprodutiva, materna, neonatal 
e infantil, doenças infecciosas, doenças não 
transmissíveis, e sobre o acesso e capacidade 
dos serviços, junto da população geral e das 
populações mais desfavorecidas) 
3.8.2 - Proporção de pessoas em famílias com 
grandes gastos em saúde em relação ao total de 
despesas familiares 

Em construção 

(Continua) 
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3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes 
e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação 
e poluição do ar e água do solo 

 

3.9.1- Taxa de mortalidade atribuída a fontes 
de água inseguras, saneamento inseguro e 
falta de higieneNumerador: número de óbitos 
atribuídos à água insegura, saneamento 
inseguro e falta de higiene x 100 mil 
habitantes. Denominador: população de 
residentes no ano. 3.9.2 Taxa de mortalidade 
atribuída a intoxicação não intencional 
Numerador: número de óbitos atribuídos a 
intoxicação não intencional multiplicado por 
100 mil habitantes. Denominador: população 
residente. 

3.9.1 - Taxa de mortalidade por poluição 
ambiental (externa e doméstica) do ar 
3.9.2 - Taxa de mortalidade atribuída a fontes de 
água inseguras, saneamento inseguro e falta de 
higiene 
3.9.3 - Taxa de mortalidade atribuída a 
intoxicação não intencional 

Taxa de mortalidade atribuída a 
fontes de águas inseguras, 
saneamento inseguro e falta de 
higiene;                                      
Taxa de mortalidade atribuída a 
intoxicação não intencional             

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, que afirma o direito dos países em 
desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições 
do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde 
pública e, em particular, proporcionar o acesso a 
medicamentos para todos 

 Em construção 

3.b.1 - Taxa de cobertura vacinal da população 
em relação às vacinas incluídas no Programa 
Nacional de Vacinação 
3.b.2 - Ajuda oficial ao desenvolvimento total 
líquida para a investigação médica e para os 
setores básicos de saúde 
3.b.3 - Proporção de estabelecimentos de saúde 
que dispõem de um conjunto básico de 
medicamentos essenciais e relevantes 
disponíveis e a custo acessível numa base 
sustentável 

Cobertura vacinal (por tipo de 
vacina) 

3.c Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e 
o recrutamento, desenvolvimento e formação, e retenção do 
pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, 
especialmente nos países menos desenvolvidos e nos 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento 

 Em construção Número de profissionais de saúde por habitante 

Número de profissionais de 
saúde; Número de profissionais 
de saúde médicos; Número de 
profissionais de saúde 
enfermeiros; Número de 
profissionais de saúde 
dentistas; Número de 
profissionais de saúde 
farmaceuticos. 

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 de saúde 

 Sem dados 
Capacidade para o Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI) e preparação para 
emergências de saúde. 

Em construção 

ODS 4 Educação de qualidade Assegurar a educação 
inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 
todos 

    

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 

 Em construção 

Proporção de crianças e jovens: (a) nos 
segundo e terceiro anos do ensino fundamental; 
(b) no final dos anos iniciais do ensino 
fundamental; e c) no final dos anos finais do 
ensino fundamental, que atingiram um nível 
mínimo de proficiência em (i) leitura e (ii) 
matemática, por sexo 

Proporção de estudantes nos 
segundo e terceiro anos do 
ensino fundamental que 
atingiram um nível mínimo de 
proficiência em (i) leitura e (ii) 
matemática (iii) escrita; 

4.2 Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos 
tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na 
primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de 
modo que eles estejam prontos para o ensino primário 

 Taxa de conclusão do ensino fundamental e 
ensino médio 

4.2.1 - Proporção de crianças com menos de 5 
anos que estão com desenvolvimento adequado 
da saúde, aprendizagem e bem-estar 
psicossocial, por sexo 
4.2.2 - Taxa de participação no ensino 
organizado (um ano antes da idade oficial de 
ingresso no ensino fundamental), por sexo 

Em construção 

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 

 Sem dados 
Taxa de participação de jovens e adultos na 
educação formal e não formal, nos últimos 12 
meses, por sexo 

Em construção 

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 

 Sem dados 
Proporção de jovens e adultos com habilidades 
em tecnologias de informação e comunicação 
(TIC), por tipo de habilidade 

Em construção 

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 

 Sem dados 

Percentual da população de determinado grupo 
etário que atingiu pelo menos o nível mínimo de 
proficiência em (a) leitura e escrita e (b) 
matemática, por sexo 

Em construção 

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 

 Em construção 

Em que medida (i) a educação para a cidadania 
global e (ii) a educação para o desenvolvimento 
sustentável, incluindo a igualdade de gênero e 
os direitos humanos, são incorporados a todos 
os níveis de: a) políticas nacionais de educação; 
b) currículos escolares; c) formação dos 
professores e d) avaliação dos alunos 

Em construção 

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 e não violentos, inclusivos e eficazes para todos 

 

Proporção de escolas com acesso a: (a) 
eletricidade; (b) internet para fins pedagógicos; 
(c) computadores para fins pedagógicos; (d) 
infraestrutura e materiais adaptados para 
alunos com deficiência; (e) água potável; (f) 
instalações sanitárias separadas por sexo; e 
(g) instalações básicas para lavagem das 
mãos (de acordo com as definições dos 
indicadores WASH);  

Proporção de escolas com acesso a: (a) 
eletricidade; (b) internet para fins pedagógicos; 
(c) computadores para fins pedagógicos; (d) 
infraestrutura e materiais adaptados para alunos 
com deficiência; (e) água potável; (f) instalações 
sanitárias separadas por sexo; e (g) instalações 
básicas para lavagem das mãos (de acordo com 
as definições dos indicadores WASH) 

Proporção de escolas com 
Acesso à (i) eletrecidade; (ii) 
internet; (iii) computadores para 
fins pedagogicos; (iv) com 
infraestrutura adequada para 
alunos com deficiência (v) com 
abastecimento de água. 

ODS 5 Igualdade de Gênero Alcançar a igualdade de 
gênero e empoderar todas as mulheres e meninas 

    

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 

 

Proporção de assentos ocupados por 
mulheres em (a) parlamentos nacionais e (b) 
governos locais; Proporção de mulheres em 
posições gerenciais 

5.5.1 - Proporção de assentos ocupados por 
mulheres em (a) parlamentos nacionais e (b) 
governos locais 
5.5.2 - Proporção de mulheres em posições 
gerenciais 

Porporção de mulheres nos 
cargos de gerência e ou 
diretoria nas cidades 

5.a Realizar 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 

 Sem dados 

5.a.1 - (a) Proporção da população agrícola total 
com propriedade ou direitos assegurados sobre 
terras agrícolas, por sexo; e (b) proporção de 
mulheres entre proprietários e detentores de 
direitos sobre terras agrícolas, por tipo de posse 
5.a.2 - Proporção de países onde as estruturas 
legais (incluindo o direito consuetudinário) 
garantem às mulheres direitos iguais à 
propriedade e / ou controle da terra. 

Em construção 

5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular 
as tecnologias de informação e comunicação, para 
promover o empoderamento das mulheres 

 

Total de pessoas com 10 anos ou mais que 
possuem telefone móvel celular / total de 
pessoas com 10 anos ou mais de idade, por 
sexo. 

Aumentar o uso de tecnologias de base, em 
particular as tecnologias de informação e 
comunicação, para promover o empoderamento 
das mulheres 

Em construção 

ODS 6 Água limpa e saneamento. Garantir 
disponibilidade e manejo sustentável da água e 
saneamento para todos 

    

(Continua) 
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6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a 
água potável e segura para todos 

 Proporção da população que utiliza serviços 
de água potável gerenciados de forma segura 

Proporção da população que utiliza serviços de 
água potável gerenciados de forma segura 

Abastecimento de água 
unidades residenciais atendidas 
por cidades 

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 

 

(Proporção da população que utiliza (a) 
serviços de saneamento gerenciados de forma 
segura e (b) instalações para lavagem das 
mãos com água e sabão 

6.2.1 - Proporção da população que utiliza (a) 
serviços de saneamento gerenciados de forma 
segura e (b) instalações para lavagem das mãos 
com água e sabão 

Atendimento de esgoto - 
unidades residenciais atendidas 
por cidades 

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 

 

Proporção de corpos hídricos com boa 
qualidade ambiental 
Número de rios com boa qualidade ambiental 
da água*100/ Número total de rios 

6.3.1 - Proporção de águas residuais tratadas de 
forma segura 
6.3.2 - Proporção de corpos hídricos com boa 
qualidade ambiental 

Em construção 

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 

 

*Alteração da eficiência no uso da água ao 
longo do tempoDt*100 /(Erh – Qeco) Onde: Dt 
= Demandas hídricas de retirada totais   Erh = 
Estoque total de águas doces do país, 
incluindo águas superficiais e subterrâneas e 
entradas de águas de outros países, em m³/s; 
Qeco = Vazão ecológica; ; Nível de stress 
hídrico: proporção das retiradas de água doce 
em relação ao total dos recursos de água doce 
disponíveis 

6.4.1 - Alteração da eficiência no uso da água ao 
longo do tempo 
6.4.2 - Nível de stress hídrico: proporção das 
retiradas de água doce em relação ao total dos 
recursos de água doce disponíveis 

Em construção 

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos 
hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação 
transfronteiriça, conforme apropriado 

 

*Valor adicionado Bruto/Demanda hídrica de 
retirada e Grau de implementação da gestão 
integrada de recursos hídricos (0-100). 
Proporção das áreas de bacias hidrográficas 
transfronteiriças abrangidas por um acordo 
operacional para cooperação hídrica 
pontuação média do questionário de 
"ambiência favorável" + Pontuação média do 
questionário de "Base institucional" + 
Pontuação média do questionário de 
"Instrumentos de gestão" + Pontuação média 
do questionário de "financiamento")/4 

6.5.1 - Grau de implementação da gestão 
integrada de recursos hídricos (0-100) 
6.5.2 - Proporção das áreas de bacias 
hidrográficas transfronteiriças abrangidas por um 
acordo operacional para cooperação hídrica 

Em construção 

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas 
relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, 
zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos 

 

Alteração na extensão dos ecossistemas 
relacionados a água ao longo do tempo: (Ext + 
Qual + Quan)/3 Em que: Ext = Mudanças na 
extensão espacial dos ecossistemas 
aquáticos, em %; Qual = Mudanças na 
qualidade das águas, em % (base: indicador 
6.3.2); Quan = Mudanças na quantidade da 
água, em %. 

 
6.6.1 - Alteração na extensão dos ecossistemas 
relacionados a água ao longo do tempo 

Em construção 

6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio 
à capacitação para os países em desenvolvimento em 
atividades e programas relacionados à água e saneamento, 
incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no 
uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as 
tecnologias de reuso 

 
Montante de ajuda oficial ao desenvolvimento 
na área da água e saneamento, inserida num 
plano governamental de despesa: 

Montante de ajuda oficial ao desenvolvimento na 
área da água e saneamento, inserida num plano 
governamental de despesa. 

Em construção 

6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades 
locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento 

 

Proporção das unidades administrativas locais 
com políticas e procedimentos estabelecidos e 
operacionais para a participação das 
comunidades locais na gestão de água e 
saneamento. (Número de municípios inseridos 
em Comitês de Bacias Hidrográficas e em 
outras entidades com atuação 
semelhante/Total de municípios)+(Número de 
municípios com Conselhos Municipais de 
Saneamento Básico/Total de 
municípios)]*100/2 

 
Proporção das unidades administrativas locais 
com políticas e procedimentos estabelecidos e 
operacionais para a participação das 
comunidades locais na gestão de água e 
saneamento. 

Em construção 

ODS 7 Energias renováveis Garantir acesso à energia 
barata, confiável, sustentável e renovável para todos 

    

7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, 
moderno e a preços acessíveis a serviços de energia 

 

Percentagem da população com acesso à 
eletricidade. População que possui acesso à 
energia elétrica / total de população) x 100; 
Percentagem da população com acesso 
primário a combustíveis e tecnologias limpos: 
(população que utiliza combustíveis limpos 
(exceto carvão, lenha e outro combustível) 
para cocção/ população que utiliza algum tipo 
de combustível para cocção) x 100 

7.1.1 - Percentagem da população com acesso 
à eletricidade 
7.1.2 - Percentagem da população com acesso 
primário a combustíveis e tecnologias limpos 

Energia elétrica residencial 
consumidores 

7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de 
energias renováveis na matriz energética global 

 

Participação das energias renováveis na 
Oferta Interna de Energia (OIE): (soma dos 
quantitativos de energia ofertados por fontes 
renováveis / Oferta Interna de Energia) x 100 

 
7.2.1 - Participação das energias renováveis na 
Oferta Interna de Energia (OIE) 

Em construção 

7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência 
energética 

 
Intensidade energética medida em termos de 
energia primária e de PIB: Oferta Interna de 
Energia / Produto Interno Bruto 

7.3.1 - Intensidade energética medida em 
termos de energia primária e de PIB 

Em construção 

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 

 Sem dados 

Fluxos financeiros internacionais para países em 
desenvolvimento para apoio à pesquisa e 
desenvolvimento de energias limpas e à 
produção de energia renovável, incluindo 
sistemas híbridos 

Em construção 

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 menos 
desenvolvidos, nos pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem 
litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio 

 Em construção 

 
7.b.1 - Investimentos em eficiência energética, 
em percentagem do PIB, e montante de 
investimento direto estrangeiro em 
transferências financeiras para infraestruturas e 
tecnologias para serviços de desenvolvimento 
sustentável 

Em construção 

ODS 8 Empregos dignos e crescimento econômico 
Promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e 
trabalho decente para todos 

    

8.1 Sustentar o crescimento econômico per capita de 
acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, um 
crescimento anual de pelo menos 7% do produto interno 
bruto [PIB] nos países menos desenvolvidos 

 

Taxa de crescimento real do PIB per capita: 
[((PIB cte/Pop) ano t / (PIB cor/Pop) ano t-1) - 
1] * 100 Onde: PIB cte = valor constante do 
PIB; PIB cor = valor corrente do PIB; Pop = 
população residente 

Taxa de crescimento real do PIB per capita. 
PIB preços corrente e PIB per 
capita 

(continua) 
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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 dos setores intensivos em 
mão de obra 

 

Taxa de variação anual do PIB real por pessoa 
ocupada: [((PIB cte/Ocupações) ano t / (PIB 
cor/Ocupações) ano t-1) - 1] * 100 Onde: PIB 
cte = valor constante do PIB; PIB cor = valor 
corrente do PIB; Ocupações = número de 
ocupações. 

Taxa de variação anual do PIB real por pessoa 
ocupada 

Em construção 

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 

 Em construção 
Proporção de trabalhadores ocupados em 
atividades não agrícolas informais, por sexo. 

Emprego formal adimitidos e 
desligados 

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 

 Sem dados 

8.4.1 - Pegada material, pegada material per 
capita e pegada material em percentagem do 
PIB 
8.4.2 - Consumo interno de materiais, consumo 
interno de materiais per capita e consumo 
interno de materiais por unidade do PIB 

Em construção 

8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para 
promover o turismo sustentável, que gera empregos e 
promove a cultura e os produtos locais 

 Sem dados 

8.9.1 - Turismo em percentagem do PIB e taxa 
de variação. 
8.9.2 - Percentagem de empregos nos ramos de 
atividade relacionados com turismo sustentável, 
no emprego total do turismo. 

Valor adicionado fiscal nas 
atividades de turismo; 
Proporção de empregos RAIS 
nas atividades de turismo 

ODS 9 Inovação e Infraestrutura Construir infraestrutura 
resiliente, promover a industrialização inclusiva e 
sustentável, e fomentar a inovação 

    

9.2 Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, 
até 2030, aumentar significativamente a participação da 
indústria no setor de emprego e no PIB, de acordo com as 
circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos 
países menos desenvolvidos 

 

Valor adicionado da indústria em proporção do 
PIB e per capita: VA da Indústria de 
transformação em proporção do PIB = (VAIT 
(em R$)/PIB (em R$))*100 VA da Indústria de 
transformação em proporção da população = 
(VAIT (em US$)/população) e Emprego na 
indústria em proporção do emprego total: 
(Total de ocupações na indústria de 
transformação/Total de ocupações em todas 
as atividades)*100 

9.2.1 - Valor adicionado da indústria em 
proporção do PIB e per capita 
9.2.2 - Emprego na indústria em proporção do 
emprego total. 

9.2.1 – Emprego no setor de 
indústria como percentual do 
emprego total; 
9.2.2 - Percentual do valor 
adicionado da indústria sobre o 
PIB; 

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 

  

9.3.1 - Proporção do valor adicionado das 
empresas de "pequena escala" no total do valor 
adicionado da indústria. 
9.3.2 - Proporção de microempresas com 
empréstimos contraídos ou linhas de crédito 

Em construção 

9.4 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as 
capacidades tecnológicas de setores industriais em todos 
os países, particularmente os 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 

 

Emissão de CO2 pelo PIB: Emissão de CO2 
pelo PIB = Emissões de CO2 devido a queima 
de combustíveis fósseis (em Kg) / PIB 
paridade do poder de compra (PPC) 

Emissão de CO2 pelo PIB. Em construção 

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, a diversificação industrial e a 
agregação de valor às commodities 

 

Proporção do valor adicionado nas indústrias 
de média e alta intensidade tecnológica no 
valor adicionado total: (Soma dos valores 
adicionados das atividades de média e alta 
intensidade tecnológica (em R$)/valor 
adicionado total da indústria de transformação 
(em R$))*100 

Proporção do valor adicionado nas indústrias de 
média e alta intensidade tecnológica no valor 
adicionado total. 

Em construção 

9.c Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de 
informação e comunicação e se empenhar para oferecer 
acesso universal e a preços acessíveis à internet nos 
países menos desenvolvidos, até 2020 

 

Proporção da população coberta por rede 
móvel, por tipo de tecnologia: (Número de 
habitantes cobertos pela rede móvel/ total da 
população)*100 

Proporção da população coberta por rede móvel, 
por tipo de tecnologia. 

Em construção 

ODS 10 Redução das Desigualdades Reduzir a 
desigualdade dentro dos países e entre eles 

    

ODS 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis Tornar as 
cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis 

    

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 

 Sem dados 
11.2.1 - Proporção de população que tem 
acesso adequado a transporte público, por sexo, 
idade e pessoas com deficiência. 

Em construção 

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e 
sustentável, e as capacidades para o planejamento e 
gestão de assentamentos humanos participativos, 
integrados e sustentáveis, em todos os países 

 

Proporção de cidades com uma estrutura de 
participação direta da sociedade civil no 
planejamento e gestão urbana que opera de 
forma regular e democrática 

11.3.1 - Razão da taxa de consumo do solo pela 
taxa de crescimento da população. 
11.3.2 - Proporção de cidades com uma 
estrutura de participação direta da sociedade 
civil no planejamento e gestão urbana que opera 
de forma regular e democrática. 

Em construção 

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o 
patrimônio cultural e natural do mundo 

 

Fortalecer esforços para proteger e 
salvaguardar o patrimônio cultural e natural do 
mundo: otal da despesa (pública e privada) 
per capita gasta na preservação, proteção e 
conservação de todo o patrimônio cultural e 
natural, por tipo de patrimônio (cultural, 
natural, misto e por designação do Centro do 
Patrimônio Mundial), nível de governo 
(nacional, regional e local), tipo de despesa 
(despesas correntes/de investimento) e tipo de 
financiamento privado (doações em espécie, 
setor privado sem fins lucrativos e patrocínios) 

Total da despesa (pública e privada) per capita 
gasta na preservação, proteção e conservação 
de todo o património cultural e natural, por tipo 
de patrimônio (cultural, natural, misto e por 
designação do Centro do Patrimônio Mundial), 
nível de governo (nacional, regional e local), tipo 
de despesa (despesas correntes/de 
investimento) e tipo de financiamento privado 
(doações em espécie, setor privado sem fins 
lucrativos e patrocínios). 

Em construção 

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de 
mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e 
substancialmente diminuir 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 

 

Número de mortes, pessoas desaparecidas e 
pessoas diretamente afetadas atribuído a 
desastres por 100 mil habitantes Número de 
mortes, pessoas desaparecidas e pessoas 
diretamente afetadas atribuído a desastres por 
100 mil habitantes: 

11.5.1 - Número de mortes, pessoas 
desaparecidas e pessoas diretamente afetadas 
atribuído a desastres por 100 mil habitantes 
11.5.2 - Perdas econômicas diretas em relação 
ao PIB, incluindo danos causados por desastres 
em infraestruturas críticas e na interrupção de 
serviços básicos. 

Número de mortes, pessoas 
desaparecidas e pessoas 
diretamente afetadas atribuidas 
a desastres 

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 

 Sem dados 

11.6.1 - Proporção de resíduos sólidos urbanos 
regularmente coletados e com destino final 
adequado no total de resíduos sólidos urbanos 
gerados, por cidades. 
11.6.2 - Nível médio anual de partículas 
inaláveis (ex: com diâmetro inferior a 2,5µm e 
10µm) nas cidades (população ponderada). 

Em construção 

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços 
públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, 
particularmente para as mulheres e crianças, pessoas 
idosas e pessoas com deficiência 

 Sem dados 

11.7.1 - Proporção da área construída cidades 
que é espaço público aberto para uso de todos, 
por sexo, idade e pessoas com deficiência. 
11.7.2 - Proporção da população vítima de 
assédio físico ou sexual, por sexo, grupo etário, 
pessoas com deficiência e local da ocorrência, 
nos últimos 12 meses. 

Em construção 

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais 
positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, 
reforçando o planejamento nacional e regional de 
desenvolvimento 

 

Número de países que possuem políticas 
urbanas nacionais ou planos de 
desenvolvimento regional que (a) respondem 
à dinâmica populacional; (b) garantem um 
desenvolvimento territorial equilibrado; e (c) 
possuem responsabilidade fiscal 

11.a.1 - Proporção de população que reside em 
cidades que implementam planos de 
desenvolvimento urbano e regional que incluem 
projeções de população e avaliação de recursos, 
por tamanho da cidade. 

Em construção 
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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 
às mudanças climáticas, 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 

 

Proporção de governos locais que adotam e 
implementam estratégias locais de redução de 
risco de desastres em linha com as estratégias 
nacionais de redução de risco de desastres 
Número de países que adotam e implementam 
estratégias nacionais de redução de risco de 
desastres em linha com o Marco de Sendai 
para a Redução de Risco de Desastres 2015-
2030 

11.b.1 - Número de países que adotam e 
implementam estratégias nacionais de redução 
de risco de desastres em linha com o Marco de 
Sendai para a Redução de Risco de Desastres 
2015-2030. 
11.b.2 - Proporção de governos locais que 
adotam e implementam estratégias locais de 
redução de risco de desastres em linha com as 
estratégias nacionais de redução de risco de 
desastres. 

Em construção 

ODS 12 Consumo Responsável Assegurar padrões de 
produção e de consumo sustentáveis 

    

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 

 

Número de países que incorporam o consumo 
e a produção sustentáveis em planos de ação 
nacionais ou como uma prioridade ou uma 
meta nas políticas nacionais Indicador é 
binário, existência ou não existência do Plano 
Nacional de Produção e Consumo Sustentável 
(Sim ou Não) 

Número de países que incorporam o consumo e 
a produção sustentáveis em planos de ação 
nacionais ou como uma prioridade ou uma meta 
nas políticas nacionais. 

Em construção 

12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso 
eficiente dos recursos naturais 

 Sem metodologia 

12.2.1 - Pegada material, pegada material per 
capita e pegada material em percentagem do 
PIB. 
12.2.2 - Consumo interno de materiais, consumo 
interno de materiais per capita e consumo 
interno de materiais por unidade do PIB. 

Em construção 

12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de 
alimentos per capita mundial, nos níveis de varejo e do 
consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das 
cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas 
pós-colheita 

 Sem dados Índice global de perdas alimentares. Em construção 

12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável 
dos produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de 
todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos 
internacionais 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 

 

Número de Partes em acordos multilaterais 
internacionais sobre resíduos perigosos e 
outros produtos químicos, no domínio do 
ambiente, que cumpram os seus 
compromissos e obrigações na transmissão 
de informações, conforme exigido por cada 
acordo relevant Indicador é binário, existência 
ou não existência de assinatura de acordos 
multilaterais internacionais sobre resíduos 
perigosos e outros produtos químicos (Sim ou 
Não) 

12.4.1 - Número de Partes em acordos 
multilaterais internacionais sobre resíduos 
perigosos e outros produtos químicos, no 
domínio do ambiente, que cumpram os seus 
compromissos e obrigações na transmissão de 
informações, conforme exigido por cada acordo 
relevante. 
12.4.2 - Quantidade de resíduos perigosos 
gerados per capita e proporção de resíduos 
perigosos tratados, por tipo de tratamento. 

Em construção 

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de 
resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e 
reuso 

 Sem dados 
 
Taxa de reciclagem nacional, toneladas de 
material reciclado. 

Em construção 

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 

 Número de empresas que publicam relatórios 
de sustentabilidade 

Número de empresas que publicam relatórios de 
sustentabilidade. 

Em construção 

12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, 
de acordo com as políticas e prioridades nacionais 

 Sem dados 
Número de países que implementam políticas de 
contratação pública e planos de ação 
sustentáveis 

Em construção 

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os 
lugares, tenham informação relevante e conscientização 
para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em 
harmonia com a natureza 

 Sem dados 

Grau com que a (i) educação para a cidadania 
global e a (ii) educação para o desenvolvimento 
sustentável, incluindo a igualdade de gênero e 
os direitos humanos, são disseminados a todos 
os níveis em: (a) políticas educativas nacionais, 
(b) programas educativos, (c) formação de 
professores e (d) avaliação de estudantes. 

Em construção 

12.a Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas 
capacidades científicas e tecnológicas para mudar para 
padrões mais sustentáveis de produção e consumo 

 
Capacidade instalada de geração de energia 
renovável nos países em desenvolvimento 
(em watts per capita) 

Quantidade de apoio concedido a países em 
desenvolvimento para a pesquisa e 
desenvolvimento sobre consumo e produção 
sustentáveis e tecnologias ambientalmente 
seguras e racionais. 

Em construção 

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 

 Sem metodologia 

Número de estratégias ou políticas e planos de 
ação implementados em turismo sustentável 
com ferramentas de monitoramento e avaliação 
acordadas 

Em construção 

ODS13 Combate às Mudanças Climáticas Tomar medidas 
urgentes para combater a mudança climática e seus 
impactos (*) 

   Em construção 

13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a 
capacidade humana e institucional sobre mitigação, 
adaptação, redução de impacto e alerta precoce da 
mudança do clima 

 Sem metodologia 

13.3.1 - Número de países que integraram 
medidas de mitigação, adaptação, redução de 
impacto e alerta precoce nos currículos de 
ensino fundamental, médio e superior. 
13.3.2 - Número de países que comunicaram o 
fortalecimento da capacitação institucional, 
sistêmica e individual para implementar ações 
de adaptação, mitigação e transferência de 
tecnologia e desenvolvimento. 

Em construção 

ODS 14 Vida Debaixo da Água Conservação e uso 
sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável 

   Em construção 

ODS 15 Vida Sobre a Terra 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 

   Em construção 

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 

 

 Área florestal como proporção da área total 
do território Área de floresta (ano de 
referência) / área terrestre do país (2015) * 
100 

15.1.1 - Área florestal como proporção da área 
total do território. 
15.1.2 - Proporção de sítios importantes para a 
biodiversidade terrestre e de água doce cobertos 
por áreas protegidas, por tipo de ecossistema. 

Área de Remanescente 
Florestal como proporção da 
área total do Municipio; 

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 

 Em construção Progressos na gestão florestal sustentável. Em construção 

15.3 Até 2030, combater a desertificação, 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 

 Em construção Proporção do território com solos degradados. Em construção 

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 

 

Índice de cobertura vegetal nas regiões de 
montanha O indicador resulta da justaposição 
de dados de cobertura da terra extraídos da 
ferramenta FAO Collect Earth e do mapa 
global de montanhas produzido pela FAO / 
MPS em 2015 com base na classificação de 
montanha do UNEP-WMCM e validados pelo 
IBGE. 

15.4.1 - Cobertura de áreas protegidas de sitios 
importantes para a biodiversidade das 
montanhas. 
15.4.2 - Índice de cobertura vegetal nas regiões 
de montanha. 

Em construção 

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 

 Em construção 
Assistência oficial ao desenvolvimento e gastos 
públicos com conservação e uso sustentável da 
biodiversidade e dos ecossistemas. 

Em construção 

(continua) 
15.b Mobilizar recursos significativos 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 

 Em construção 
Assistência oficial ao desenvolvimento e gastos 
públicos com conservação e uso sustentável da 
biodiversidade e dos ecossistemas. 

Em construção 
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florestal sustentável, inclusive para a conservação e o 
reflorestamento 

ODS 16 Paz e Justiça 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 

    

16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em 
todas as suas formas 

 Em construção 

16.5.1 - Proporção de pessoas que tiveram pelo 
menos um contato com um funcionário público e 
que pagaram um suborno ou a quem foi pedido 
um suborno por funcionários públicos, nos 
últimos 12 meses. 
16.5.2 - Proporção de empresas que tiveram 
pelo menos um contato com um funcionário 
público e que pagaram um suborno ou a quem 
foi pedido um suborno por funcionários públicos, 
nos últimos 12 meses. 

Em construção 

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, 
participativa e representativa em todos os níveis 

 Em construção 

16.7.1 - Proporções de cargos (por sexo, idade, 
pessoas com deficiência e grupos 
populacionais) em instituições públicas 
(legislativo nacional e locais, administração 
pública e tribunais) em relação às distribuições 
nacionais. 
16.7.2 - Proporção da população que considera 
que os processos de tomada de decisão são 
inclusivos e adequados, por sexo, idade, 
deficiência e grupo populacional. 

Em construção 

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 

 Em construção 
Existência de instituições nacionais 
independentes de direitos humanos, de acordo 
com os Princípios de Paris. 

Taxa de mortalidade por 
homicídeos  

ODS 17 Parcerias Pelas Metas Fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável 

    

17.7 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 

 Em construção 

Montante total de financiamento aprovado para 
países em desenvolvimento para promover o 
desenvolvimento, transferência, disseminação e 
difusão de tecnologias ambientalmente seguras 
e racionais 

Em construção 

17.8 Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e 
o mecanismo de capacitação em ciência, tecnologia e 
inovação para os países menos desenvolvidos até 2017, e 
aumentar o uso de tecnologias de capacitação, em 
particular das tecnologias de informação e comunicação 

 Em construção Proporção de indivíduos que utilizam a Internet. Em construção 

17.17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-
privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da 
experiência das estratégias de mobilização de recursos 
dessas parcerias 

 Em construção 
Montante de dólares dos Estados Unidos 
destinados a parcerias público-privadas e da 
sociedade civil. 

Em construção 

Fonte: A autora, 2021 

  



 
 

141 

APÊNDICE 2 - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA (BRDE) 

 

 

 

 

 

 


