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2.5 Relatórios de comissões globais por tipo de desafio
Os relatórios de comissões globais fornecem um panorama interessante de como os desafios são vistos por “pessoas eminentes” que
geralmente ocupam os postos de comissários. Nossa análise dos 70 relatórios de comissões publicados desde janeiro de 2016 verificou
que:
• a maioria dos relatórios de comissões (46) abordou os níveis nacional e global;
• apenas três setores foram o foco de mais de sete relatórios de comissões, a saber, saúde, segurança pública e justiça, segurança
alimentar e segurança, com 22, 17 e 12 relatórios, respectivamente;
• apenas quatro Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram o foco de mais de seis relatórios de comissões: Saúde e bemestar (ODS 3), Paz, justiça e instituições eficazes (ODS 16), Fome zero (ODS 2) e Trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8), com
25, 16, 10 e sete relatórios, respectivamente;
• quase metade dos relatórios de comissões (33) classificaram o problema que abordavam como complexo e nenhum usou as designações
simples, complicado ou wicked;
• a maioria das razões comuns usadas para justificar a designação de um desafio como problema digno de atenção foi os valores (59) e as
comparações com o passado (52);
• a maioria dos desafios foi enquadrada de modo positivo como objetivos ou metas (39) em vez de negativo como problemas (31);
• a maioria dos relatórios de comissões (43) propõe um pacote (ou conjunto) de intervenções, embora não com o rigor de um relatório
como das Prioridades de Controle de Doenças 3, mas não se refere a como as intervenções seriam desenvolvidas ou como deveriam ser
gerenciadas ao longo do tempo.
Observe que um relatório de comissão pode tratar de mais de um setor e ODS, portanto, a soma dos números nem sempre corresponde ao
número total de relatórios analisados.

Tipos de desafios

Número de relatórios de
comissões

Formas de olhar os desafios
Nível em que um desafio é
geralmente abordado
Setor abordado

Nacional e global

47

Nacional (p. ex., nacional ou subnacional)

17

Coordenação global

6

Saúde

23

Segurança pública e justiça

17

Segurança alimentar e segurança

12

Desenvolvimento e crescimento econômico

7

Recursos naturais

5

Infraestrutura

4

Ação climática

4

Cultura e gênero

3

Educação

3

Emprego

2

Fornecimento de energia

2

Conservação ambiental

1

Serviços governamentais

1

Serviços para crianças e jovens

1

Serviços comunitários e sociais

1

Habitação

1

Recreação

0

Transporte

0

Cidadania

0
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ODS abordados

Complexidade do problema
subjacente

Razões para designar um
desafio como problema
digno de atenção

Enquadramento

3 Saúde e bem-estar

26

16 Paz, justiça e instituições eficazes

16

2 Fome zero

10

8 Trabalho decente e crescimento econômico

7

6 Água potável e saneamento

5

10 Redução das desigualdades

5

12 Consumo e produção responsáveis

5

4 Educação de qualidade

4

9 Indústria, inovação e infraestrutura

4

17 Parcerias para os objetivos

4

5 Igualdade de gênero

3

1 Erradicação da pobreza

3

13 Ação climática

3

7 Energia acessível e limpa

2

14 Vida na água

2

11 Cidades e comunidades sustentáveis

1

15 Vida na terra

1

Não informado explicitamente

1

Complexo

33

Simples

0

Complicado

0

Complexo ao cubo (ou wicked)

0

Não informado explicitamente

37

Valores

60

Passado

52

Outros grupos dentro da jurisdição

12

Outras jurisdições

7

Outro enquadramento

3

Não informado explicitamente

1

Positivo

39

Negativo

31

Formas de responder aos desafios
O que está sendo oferecido

Como é desenvolvida

Pacote (ou conjunto) de intervenções

43

Combinação sinérgica de intervenções

20

Intervenção única

1

Não informado explicitamente

6

Intervenção coprojetada

14

Intervenção baseada em evidências selecionada

4

Nova intervenção desenvolvida

1

Ação liderada pela comunidade

1

Não informado explicitamente

50

Como é gerenciada ao longo Pensamento sistêmico
do tempo
Gestão de portfólio
Não informado explicitamente

12
5
53
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