
O papel do TCU na implementação 
da Agenda 2030
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Características dos ODS



Desenvolvimento sustentável
Dimensões



Pobreza



Acesso à água



Desmatamento



Lavagem de 
dinheiro



Mudanças
Climáticas





Problemas complexos
Exigem uma

abordagem integrada



E onde está a novidade?



Reconhecimento pela ONU

“A Assembleia Geral reconhece (...) a importante função que 
cumprem as entidades fiscalizadoras superiores (EFS) na 

promoção da eficiência, na prestação de contas, na eficácia e 
na transparência da administração pública, o que contribui à 

consecução dos objetivos e das prioridades de 
desenvolvimento nacionais, bem como dos objetivos de 

desenvolvimento acordados internacionalmente”

Resolução A/RES/69/228, 19/12/2014, ONU



Abordagens propostas pela ONU

1. Avaliar a preparação dos governos nacionais para 
implementar, monitorar e relatar o progresso dos ODS;

2. Realizar auditorias operacionais em programas do 
governo que contribuam para os ODS;



Abordagens propostas pela ONU

3. Avaliar e apoiar a implementação do ODS 16 
(instituições eficazes, responsáveis e transparentes); 

4. Ser modelo de transparência e accountability
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Oportunidades

A Agenda 2030 é uma oportunidade para demandar dos 
Governos uma atuação integrada, intersetorial, 

multinível e uma estratégia de longo prazo para a 
execução das políticas públicas.

Para isso, é necessária a presença de mecanismos de 
governança nos diversos níveis, algo que já é esperado 

do Governo.

Agenda 2030



Dimensões da 
sustentabilidade

Ambiental

SocialEconômico

Institucional Governança



Governança pública

Decreto 9.203/2017

Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle
postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação
da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à
prestação de serviços de interesse da sociedade.



O que queremos?

•Integração e transversalidade

•Pensamento de longo prazo

•Identificação de causas comuns

•Orientação a resultados

•Perspectiva integrada de governo



Então, como o TCU 
pode atuar?



Atuação do Tribunal de Contas da União - TCU

É o órgão de controle externo do governo federal e auxilia o
Congresso Nacional na missão de acompanhar a execução
orçamentária e financeira do país e contribuir com o
aperfeiçoamento da Administração Pública em benefício da
sociedade.



Governo 
Federal

Controle
Fiscalização



Atribuições do TCU 

Atribuições

Prestação de 
Contas

Fiscalização

Auditoria de 
conformidade

Auditoria 
Operacional

Economicidade

Eficácia

Eficiência 

Efetividade 



Contribuição do TCU na 
implementação da Agenda 2030



Objetivo do projeto

Desenvolver capacidades, métodos e 
ferramentas de controle com vistas a 

preparar o Tribunal de Contas da União
para acompanhar a implementação da 

Agenda 2030, com possibilidade de 
replicação por outros órgãos de controle

Projeto ODS



Ciclo auditoria operacional



Como funciona uma auditoria?
Métodos

Situação 
real

Situação 
ideal

Relatório 
Determinações e 
recomendações

Monitoramento

Achados



Objetivo geral da auditoria

Avaliar a preparação do Governo 
Federal para implementar a Agenda 

2030 e os ODS no Brasil.

Auditoria ODS



Objetivos específicos da auditoria

Avaliar a presença de estruturas de governança 
necessárias para implementar a Agenda 2030

Avaliar a presença de estruturas de governança 
necessárias para implementar a meta 2.4 

(Sistemas Sustentáveis de Produção de Alimentos)



Quais critérios?



Governança pública



Mecanismos de governança – Centro de Governo

Avaliar a preparação do Governo 
Federal implementar a Agenda 2030 
e os ODS como um todo no Brasil.

Auditoria ODS

Institucionalização Estratégia Coordenação Supervisão Transparência



Mecanismos de governança – Meta 2.4

Avaliar as estruturas de governança para 
implementar especificamente a Meta 2.4 

(Sistemas Sustentáveis de Produção de 
Alimentos) no Brasil

Auditoria ODS

Internalização Transversalidade Coordenação
Monitoramento 

Integrado
Transparência 
e participação





Qual metodologia?



Auditoria

Política Pública B

Insumos

Resultados

Insumos

Resultados

Política Pública C

Insumos

Resultados

Política Pública A

Pontos 
cegos

Pontos 
cegos



Análise FSD
Auditoria coordenada ● fase nacional

Fragmentação Sobreposição Duplicação Lacuna



Referenciais utilizados



Referencial utilizado

Avaliação de 
Fragmentações,
Sobreposições 
e Duplicidades
de políticas públicas 



Índice Global de Governança - ODS

Não 
implementado

Em 
implementação

Em 
desenvolvimento

Otimizado

ESCALA DE GOVERNANÇA

Estruturas não definidas
Estruturas definidas, 

mas não implementadas
Estruturas formadas Boas práticas

0 1 2 3





Constatações – Centro de 
Governo



Resultados

Constatou-se que o Governo Federal possui 
iniciativas para implementar a Agenda 2030, 

mas há falhas em sua preparação



Iniciativas federais existentes

•Comissão Nacional para os ODS

•Mapeamento das políticas públicas por ODS

•Sistema Nacional de Informações Oficiais

•1º Relatório Nacional Voluntário

Resultados



Falhas na institucionalização da Agenda

Falhas na definição de processos, atividades, 
prazos e produtos esperados, bem como de 
responsáveis pela tomada de decisões, pela 
execução e pela coordenação do processo.

Achado 1



Plano nacional de longo prazo

Ausência de estratégia de planejamento de 
longo prazo que defina prioridades 

multissetoriais, numa perspectiva integrada
de governo

Achado 2



Monitoramento integrado

Ausência de mecanismos de monitoramento
integrado para mensuração das políticas 

públicas

Achado 3



Falhas na governança
• Ausência de planejamento 

de longo prazo
• Ausência de monitoramento 

integrado de políticas 
públicas

Mas com algumas lacunas
• A Agenda não foi adaptada 

para o contexto nacional

Avanços na
institucionalização dos ODS...
• Comissão Nacional
• Mapeamento de políticas 

públicas
• Mobilização



Aprimoramento da Institucionalização dos ODS

• Estabelecimento de processo para definição de metas e 
indicadores nacionais

Fortalecimento da governança nacional

• Formulação de estratégia nacional de desenvolvimento 
econômico e social (planejamento de longo prazo)

• Monitoramento e avaliação integrados de políticas públicas

Principais deliberações
Auditoria ODS



Meta 2.4



Meta objeto
Auditoria ODS

2.4 Sistemas sustentáveis 
de produção de alimentos
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.



Temas relacionados à meta 2.4
Sustentabilidade na produção de alimentos

Mudanças 
climáticas

Assistência 
técnica

Crédito 
ruralResiliência

Tecnologia

Solo e água Políticas 
fiscaisAgrotóxicos

Produção 
orgânica

Segurança 
alimentar



Lacuna de coordenação horizontal da meta 2.4

Centro de Governo

Meta 2.4  Sistemas sustentáveis de produção de alimentos

Lacuna de coordenação horizontal

Comissão Nacional ODS

Política A Política B Política C Política D

Conselho A Conselho B Conselho C Conselho D

R
e
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Panorama da produção sustentável de alimentos

PRODUÇÃO
ORGÂNICA

BAIXO
CARBONO

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

ALTERNATIVAS
SUSTENTÁVEIS

REDUÇÃO DE 
AGROTÓXICOS



Panorama da produção sustentável de alimentos

PRODUÇÃO
ORGÂNICA

BAIXO
CARBONO

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

ALTERNATIVAS
SUSTENTÁVEIS

REDUÇÃO DE 
AGROTÓXICOS CRÉDITO e 

SEGURO 
RURAL

AGROTÓXICOS

POLÍTICA
FISCAL

ALTERNATIVAS
SUSTENTÁVEIS

REDUÇÃO DE 
AGROTÓXICOS

PRODUÇÃO
ORGÂNICA
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ASSISTÊNCIA
TÉCNICA



Meta 2.4 • Escopo de cada fase

Primeira fase
2017

Análise integrada das 
políticas públicas 

relacionadas à 
sustentabilidade na produção 

de alimentos

Auditoria ODS

Desonerações 
tributárias 

relacionadas a 
agrotóxicos

Segunda fase
2018



Achados
Auditoria coordenada ● fase nacional

1. Falhas no monitoramento e da avaliação das 
desonerações

2. Alíquotas sem distinção por toxicidade

Desonerações tributárias para agrotóxicos

Meta 2.4



• Definir o órgão gestor das desonerações tributárias a 
agrotóxicos

• Definir mecanismos para acompanhamento e avaliação 
periódicos das desonerações

• Aumentar a transparência dos dados sobre desonerações no 
Demonstrativos de Gastos Tributários

• Avaliar a oportunidade de fixar alíquotas por toxicidade e 
periculosidade

Principais deliberações
Auditoria ODS



Auditoria coordenada
América Latina



Auditoria coordenada
Projeto ODS

Brasil
Primeira 

fase América
Latina

Brasil
Segunda 

fase

Junho/16 – Março/17 Auditoria Coordenada

Abril/17 – Junho/18



12 Entidades de Fiscalização

Auditoria Coordenada

América Latina



Deficiências no 
monitoramento das 
políticas públicas a 

nível nacional

A maioria dos países 
não tem 

planejamento de 
longo prazo

Institucionalização 
da Agenda 2030 está 

incipiente



Capacitação em ODS

Entidades Fiscalizadoras Superiores

e os ODS



Sumário 
executivo

Sumário executivo em português
www.tcu.gov.br/sdg

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E6916EE310169A156EAD77F96
http://www.tcu.gov.br/sdg


Infográficos

Infográfico em português

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E6916EE310169A15193C656F2


Impactos da auditoria

• Estímulo a uma abordagem integrada de governo

•Maior coordenação da ação governamental

•Melhora da coerência de políticas públicas

•Menor fragmentação, sobreposição e duplicidade de
ações

• TCU contribuiu com o Relatório Voluntário Nacional



SecexAgroAmbiental
secexamb@tcu.gov.br

+55 61 3316-5434 

Obrigado

www.tcu.gov.br/ambiental

Acórdão 1.968/2017 – TCU-Plenário

Acórdão 709/2018 – TCU-Plenário

Para saber mais

mailto:secexamb@tcu.gov.br
http://www.tcu.gov.br/ambiental

