
BRASIL 
POSIÇÃO DOS SINDICATOS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DOS ODS

Ainda persistem desafios significativos para a implementação efetiva da Agenda 
2030 no Brasil. Embora o governo brasileiro tenha anunciado, em 2016, a criação 
da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
e apresentado sua Revisão Nacional Voluntária no Fórum Político de Alto Nível 
sobre Desenvolvimento Sustentável (HLPF) de 2017, os sindicatos destacam que 
essas medidas apresentam uma visão distorcida da situação do país. Na verdade, 
os parceiros sindicais denunciam que as políticas do atual governo brasileiro são 
contrárias ao espírito e aos objetivos da Agenda 2030. 

No final de 2016, a Comissão Nacional para os ODS criou uma estrutura oficial 
de diálogo envolvendo representantes de trabalhadores e empregadores. 
Suas deliberações, no entanto, não parecem influenciar o desenvolvimento de 

políticas públicas ou econômicas, levando em conta a necessidade de proteger 
as pessoas mais vulneráveis e afetadas pela pobreza. 

Os sindicatos denunciam a falta de transparência e de acesso à informação 
sobre todas as políticas governamentais, incluindo as relativas aos ODS. Essas 
entidades afirmam ainda que, longe de disponibilizar recursos adicionais para a 
implementação dos ODS, o governo cortou gastos em áreas que contribuíam para 
o cumprimento desses objetivos. Persistem preocupações em torno do estado de 
direito e do espaço para atividades da sociedade civil, como evidenciado pela 
onda de ataques a líderes de esquerda e a defensores dos direitos humanos, 
como a vereadora Marielle Franco.
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CONSULTAS

Uma plataforma estruturada de consultas 
envolvendo múltiplas partes interessadas 

está disponível
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Os sindicatos brasileiros alertam que o Brasil enfrenta desafios significativos para 
a consecução dos ODS, sobretudo no que diz respeito ao ODS 1 (erradicação 
da pobreza), ODS 5 (igualdade de gênero) e ODS 8 (trabalho decente e 
crescimento econômico).

Os indicadores da meta 1.1 (erradicação da pobreza extrema), que até 
recentemente vinham apresentando melhorias constantes, estão novamente 
piorando. O percentual da população abaixo da linha de pobreza, que havia caído 
drasticamente de 12,76% em 2003 para 3,66% em 2014, subiu pela primeira 
vez desde 2001, alcançando 4,3% em 2015. Os sindicatos acreditam que esse 
indicador só piorará em decorrência da emenda constitucional aprovada pelo 
Congresso Nacional em 2016 que resultou em cortes significativos de gastos 
públicos e afetou a prestação de serviços sociais. O governo também está 
empenhado em aprovar uma reforma previdenciária que, se implementada, 
contrariará diretamente o objetivo estabelecido pela meta 1.3 (implementar, 
em nível nacional, sistemas de proteção social apropriados). O plano de 
reforma proposto aumenta a idade mínima para a aposentadoria e tende a afetar 
desproporcionalmente os segmentos mais pobres da sociedade, trabalhadores 
rurais e mulheres.

Observa-se uma clara necessidade de avançar na consecução da meta 5.4 
(reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não 
remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, 
infraestrutura e políticas de proteção social), uma vez que os indicadores 
de 2012 revelaram que as mulheres realizam quase quatro vezes mais tarefas 
não remuneradas que os homens (2,7 horas para as mulheres contra 0,7 hora 
para os homens). A meta 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) 

também está longe de ser alcançada, já que apenas 59,1% das mulheres 
concluíram algum tipo de ensino secundário. 

Até recentemente, o país registrava avanços significativos nos indicadores da 
meta 8.5 (alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente 
para todas as mulheres e homens), com as taxas de desemprego caindo 
de 12,9% em 2003 para 4,3% em 2014. A situação atual do Brasil, no entanto, 
é preocupante para os trabalhadores. Dados de 2013 mostram que 23,1% dos 
empregos no país são precários e que a taxa de desemprego vem aumentando, 
sobretudo entre jovens de 15 a 24 anos, 30,2% dos quais estão desempregados. 
A população acima de 25 anos também enfrenta uma alta taxa de desemprego 
de 9,7%. Os indicadores para a população que nem trabalha nem estuda (NEET, 
na sigla em inglês) relativos à meta 8.6 (reduzir substancialmente a 
proporção de jovens sem emprego, educação ou formação) encontram-
se nos preocupantes níveis de 19,9% para os homens e de 30% para as mulheres.  
As recentes reformas na legislação trabalhista prejudicam avanços na consecução 
da meta 8.8 (proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes 
de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores). Essas 
reformas permitem que acordos negociados entre empresas e empregados 
prevaleçam sobre a legislação trabalhista, ampliando a jornada de trabalho 
para 60 horas semanais, flexibilizando contratos de trabalho e enfraquecendo o  
papel dos sindicatos e da negociação coletiva.

O Brasil ainda precisa promover avanços significativos no sentido de reduzir as 
desigualdades sociais e alcançar a meta 10.4 (adotar políticas, especialmente 
fiscais, salariais e de proteção social, e alcançar progressivamente uma 
maior igualdade), visto que os 10% mais bem remunerados respondem por 
40,5% do PIB geral, enquanto os 20% de renda mais baixa representam ínfimos 
3,6% do PIB. 

QUAIS SÃO OS PRÓXIMOS PASSOS? 
RECEITA SINDICAL PARA NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 
Os sindicatos brasileiros estão priorizando a luta pela garantia do trabalho decente, da estabilidade no emprego, do direito à saúde, da igualdade de gênero, da 
proteção ambiental e do acesso a água e saneamento. Essas entidades conclamam o atual governo a retirar suas propostas de reformas da legislação trabalhista 
e do sistema previdenciário, que, segundo elas, constituem um ataque direto aos direitos da população e um retrocesso no processo de redução da pobreza e das 
desigualdades.
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