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Brasil, através do IBGE, participa dos dois grupos 

globais1): Inter-agency and Expert Group on SDG 

Indicators (IAEG-SDG), como representante 

regional do Mercosul e Chile, e High-level Group 

for partnership, coordination and capacity-

building for statistics (HLG-PCCB), como

presidente da Comissão de Estatística da ONU 
________________________________________________________________________________________________

1) http://unstats.un.org/sdgs/
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No momento o IAEG-SDG continua a análise e 
refinamento dos indicadores aprovados na 47ª 
Comissão de Estatística e aprimorando sua 
classificação de acordo com a existência de 
metodologia e a disponibilidade de dados básicos.

Considerando que os ODS estão impondo a 
construção de novos dados, não-tradicionais e que 
estão para além da atual fronteira das estatísticas 
oficiais. Por exemplo: tópicos referentes ao meio 
ambiente e alterações climáticas, indicadores 
subjetivos e o uso de sistemas de informação 
geográfica.
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O IAEG-SDG ainda deve definir as 
desagregações que serão consideradas na 
construção dos indicadores globais.

Criou 3 grupos de trabalho que tratem:

• Padrão de documentação dos dados - SDMX, 

• Informação Geoespacial, e

• Interlinkages 
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Goal Tier I % Tier II % Tier III % Total %

1 2 2,4 6 9,4 4 4,2 12 5,0

2 6 7,3 3 4,7 5 5,3 14 5,8

3 13 15,9 9 14,1 4 4,2 26 10,8

4 2 2,4 5 7,8 4 4,2 11 4,6

5 2 2,4 6 9,4 6 6,3 14 5,8

6 4 4,9 2 3,1 5 5,3 11 4,6

7 4 4,9 - 2 2,1 6 2,5

8 10 12,2 5 7,8 2 2,1 17 7,1

9 8 9,8 1 1,6 3 3,2 12 5,0

10 4 4,9 1 1,6 6 6,3 11 4,6

11 1 1,2 7 10,9 7 7,4 15 6,2

12 1 1,2 1 1,6 11 11,6 13 5,4

13 - 2 3,1 5 5,3 7 2,9

14 2 2,4 - 8 8,4 10 4,1

15 2 2,4 5 7,8 7 7,4 14 5,8

16 6 7,3 9 14,1 8 8,4 23 9,5

17 15 18,3 2 3,1 8 8,4 25 10,4

Total 82 100 64 100 95 100 241 100

% 34,0 26,6 39,4 100,0



Tier Indicators

Tier I 13

Tier II 9

Tier III 4

Total 26

Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages



O objetivo do HLG-PCCB é o desenvolvimento de 
capacidade estatística capaz de atender a 
necessidade imperativa de reforçar os sistemas de 
informações tradicionais e incluir novos e inovadores 
dados, que incorporem novas metodologias e 
tecnologia, novas fontes, novos processos.

O grupo está elaborando o Plano de Ação Global que 
irá buscar o comprometimento dos governos, líderes 
políticos e da comunidade internacional com o 
financiamento dos esforços de modernização das 
oficinas nacionais de estatística, como parte essencial 
na implantação da agenda de desenvolvimento 
sustentável. 
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O Plano de Ação Global proporá objetivos estratégicos 
específicos e será discutido no Fórum Mundial de 
Dados da ONU - África do Sul, Cidade do Cabo, de 15 a 
18 de janeiro de 2017.

Espera-se que o Fórum reúna governos, empresas, 
sociedade civil e a comunidade científica e acadêmica, 
especialistas públicos e privados, gestores de 
informação, produtores estatísticos, especialistas em 
sistemas de informação e usuários em geral. 
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Para discutir formas inovadoras de produzir e usar 
dados e estatísticas para medir o progresso global e 
informar decisões políticas baseadas em evidências na 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e 
lançar novas iniciativas e apresentar soluções que 
proporcionem melhores dados para todos.

Mobilizar recursos, intensificar a coordenação e 
promover a cooperação para que a revolução de 
dados se transforme em realidade, através da 
construção de capacidade: financeira, institucional e 
de recursos humanos. 
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Criada a Comissão Nacional para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, designada pelo 
decreto presidencial nº 8.892, de 27 de outubro de 
2016, com a finalidade de internalizar, difundir e dar 
transparência ao processo de implementação da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas.

O IBGE de acordo com a sua missão e na condição de 
assessor permanente da Comissão, é responsável 
pela coordenação dos trabalhos para a 
documentação, o aperfeiçoamento e a construção 
das bases de dados primárias dos indicadores globais 
e nacionais 
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Metas

• Ampliar a organização e integração das instituições que 
comporão o sistema de informações oficiais, de forma a atender 
as demandas nacionais e as necessidades da agenda 
internacional, particularmente aquela relativa aos indicadores de 
desenvolvimento sustentável e população e desenvolvimento.

• Ampliar o uso, aprimoramento e integração das informações 
estatísticas, geocientíficas e de registros administrativos, em 
consonância com os conceitos, métodos, definições e 
classificações adotadas internacionalmente e ampliando a 
cobertura territorial e temática dos estudos e pesquisas.

Construção do Sistema Nacional de Informações Oficiais (SNIO)

Iniciativas



Proposta: criação do Portal Nacional de Informações Oficiais, 
plataforma web de acesso ágil, completo e integrado aos dados e 
respectivos metadados do sistema de informações oficiais, que 
permita:

•Definir e acordar um fluxo integrado e coordenado para envio de 
informações do Brasil aos organismos internacionais

•Buscar a transparência no uso dos dados informados pelo País, 
entendendo métodos de cálculo e ajustes adotados pelas agências

•Ter visão holística e acompanhar continuamente as saídas deste 
processo e as divulgações nacionais e internacionais 

•Dispor de ferramenta que permita tornar efetiva a prerrogativa do 
país de validar as informações publicadas a seu respeito, 
especialmente quando resultarem de modelos ou estimativas

•Tornar transparente a escolha dos indicadores que comporão os 
relatórios nacionais e suas respectivas metodologias e fontes de 
dados.   12

Iniciativas



Fluxo de informações do nível nacional para o global
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Proposta para o futuro

Roles and responsibilities on collecting, analysing and reporting the status of the indicators 



3º Conferência Nacional de Produtores 

e Usuários de Informações Estatísticas, 

Geográficas e Ambientais
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http://eventos.ibge.gov.br/3conferencia 

5 a 9 de dezembro de 2016
Rio de Janeiro

Iniciativas


