Pacto Global das Nações Unidas
(ONU)
Comunicação de Engajamento

Outubro/2021

DECLARAÇÃO DE APOIO CONTÍNUO

Em 2013, por compartilhar dos valores e objetivos do Pacto Global das Nações
Unidas, o Observatório aderiu à iniciativa buscando alinhar suas ações aos 10
princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e
Anticorrupção.
De lá para cá o OSB e seus mais de 150 afiliados vêm atuando com o propósito de
transformar o Brasil por meio da participação social no gestão pública de municípios,
promovendo a transparência, a integridade, a participação e a correta aplicação dos
recursos públicos, prevenindo e enfrentando a corrupção.
Cremos que a prevenção à corrupção, em todas as suas formas, bem como a
transparência, a eficiência da gestão pública e a participação cidadã irá transformar
nosso País.
O OSB também vem divulgando e estimulando sua rede de parceiros a conhecer os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a aderirem ao Pacto Global por
acreditar que cada brasileiro pode fazer algo, seja em sua rua, em seu trabalho, em
um Observatório Social, com o propósito de tornar o Brasil uma Área Livre de
Corrupção e contribuir com a nova agenda do desenvolvimento global.
Isso posto, reafirmamos nosso integral apoio ao Pacto Global das Nações Unidas e a
seus dez princípios.

Atenciosamente,

RAUL GROPPO
Presidente do Conselho Superior do OSB
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APRESENTAÇÃO DO SISTEMA OSB
O Observatório Social do Brasil (OSB) é uma instituição da sociedade civil, sem fins
lucrativos, disseminadora de uma metodologia padronizada para a criação e atuação
de uma rede de 150 organizações democráticas e apartidárias. O Sistema OSB é
formado por 3 mil voluntários engajados na causa da justiça social e coopera com
a eficiência da gestão pública, tendo contribuído para uma economia superior a R$ 4
bilhões aos cofres municipais entre 2013 e 2020.
http://osbrasil.org.br/
Eixos de atuação
São quatro os eixos de atuação do Sistema OSB nos municípios:
1. Gestão Pública: monitoramento de todas as operações que envolvem
recursos públicos em prefeituras e câmaras municipais, especialmente os
processos licitatórios desde a publicação do edital até a entrega dos produtos e
execução dos contratos, com objetivo de alcançar a eficiência da gestão
pública e a correta aplicação dos recursos. Trabalho técnico, com uso de
metodologia própria, padronizada, agindo preventivamente no controle social
dos gastos públicos.
2. Educação para a Cidadania: conjunto de ações de integração com cidadãos
de todas as idades, com objetivo de demonstrar a importância socioeconômica
dos tributos e a necessidade de o cidadão acompanhar a aplicação dos
recursos públicos gerados pelos impostos que todos pagam.
3. Ambiente de Negócios: atuação junto às micro e pequenas empresas locais
para estimular a participação nos processos licitatórios, de maneira a aumentar
a concorrência e possibilitar melhores condições de negociação de qualidade e
preço nas compras municipais, além de contribuir para geração de emprego e
renda e redução da informalidade. Para o mesmo público, oferece capacitação
e estimula a implementação de programas de integridade e prevenção à
corrupção.
4. Transparência Pública: esse eixo envolve monitoramento dos portais de
transparência, capacitação e apoio aos Conselhos Municipais Gestores de
Políticas Públicas e construção de indicadores da eficiência da gestão pública.
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RETROSPECTIVA DE AÇÕES 2019
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CONFIRA O RELATÓRIO COMPLETO:

osbrasil.org.br/retrospectiva-2019
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RETROSPECTIVA DE AÇÕES 2020
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CONFIRA O RELATÓRIO COMPLETO:

osbrasil.org.br/retrospectiva-2020

Página 10 de 17

AÇÕES COM A REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL
›

Participação nas reuniões online da Plataforma Ação Contra a Corrupção.
(membro desde fevereiro de 2016)

›

Ana Carracedo, coordenadora do GT Anticorrupção da Rede Brasil pela
Votorantim, no 3º Congresso Pacto Pelo Brasil realizado presencialmente em
Curitiba em agosto de 2019 e transmitido ao vivo pelo YouTube.

›

Camlila Araújo, coordenadora da Plataforma Ação Contra a Corrupção da
Rede Brasil pela Eletrobras, no Programa “Elas no Controle – Mulheres que
transformam” em abril de 2021 transmitido ao vivo pelo YouTube.
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›

Ana Aranha, ponto-focal na secretaria da Plataforma Ação Contra a Corrupção
da Rede Brasil, na cerimônia de abertura do 5º Congresso Pacto Pelo Brasil
realizado virtualmente em agosto de 2021.
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INTERFACE DO OSB COM OS ODS

2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os
pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros,
nutritivos e suficientes durante todo o ano
AÇÕES DE INTERFACE

Monitoramento de Gastos Públicos: Licitações de merenda escolar, desde a
publicação dos editais até a entrega dos produtos nas escolas.

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
AÇÕES DE INTERFACE

Monitoramento de Gastos Públicos: Licitações de medicamentos, desde a publicação
dos editais até a entrega dos medicamentos nas unidades de saúde.

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
AÇÕES DE INTERFACE

Monitoramento de Gastos Públicos: Licitações para construção de escolas públicas,
desde a publicação dos editais, acompanhamento do contrato até a conclusão da
obra.
Iniciativa do OSB, a Escola da Cidadania é uma
solução de ensino à distância (EAD). A proposta é
trazer, de forma acessível, cursos e qualificações em diversas áreas, como cidadania,
educação

fiscal,

controle

social,

ética,

integridade,

licitações

e

compras

governamentais. Temas diretamente associados à melhoria da gestão pública.
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5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em
toda parte
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
5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade
de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis
AÇÕES DE INTERFACE

Código de Conduta do Sistema OSB: O OSB valoriza e reconhece a importância da
diversidade em seu ambiente. A todos deve ser dado tratamento respeitoso, cordial e
justo, independentemente da função que exerce. O critério para admissão ou
participação voluntária é o atendimento aos requisitos básicos de cada função, em
conformidade com critérios e objetivos predeterminados. Não admitindo discriminação
por religião, convicção filosófica, nacionalidade, origem, sexo, idade, cor, preferência
sexual, estado civil ou deficiência física ou mental.

Programa Elas no Controle – Mulheres que Transformam (osbrasil.org.br/elasnocontrole)
“Dizer que tudo fica melhor quando a mão, o pensamento, a colaboração e a decisão de uma
mulher estão nos debates sociais pode parecer repetitivo, mas aqui no Sistema OSB vamos
repetir para que fique memorizado.
Contar com Mulheres em processos e discussões sobre Compliance, Empreendedorismo,
Gestão Pública, Controle Social, Ética e Transparência, buscando uma participação mais
ativa, é o objetivo deste super projeto: o ELAS NO CONTROLE – MULHERES QUE
TRANSFORMAM, uma produção e realização do Observatório Social do Brasil.
ELAS NO CONTROLE, é um programa quinzenal, gratuito e sempre ao vivo no canal
@OSdoBrasil no Youtube. Vamos fomentar a inclusão de mulheres em ambientes de gestão
e pautas relevantes que contemplem uma agenda positiva e construtiva em favor da
sociedade.”
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6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos
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
AÇÕES DE INTERFACE

Monitoramento de Gastos Públicos: Licitações e Contratos de Saneamento Básico
(serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos
sólidos, manejo de águas pluviais e limpeza urbana.)

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
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
AÇÕES DE INTERFACE

Aumento de Concorrência nas Compras Públicas: divulgação massiva de editais de
licitação e capacitação de empresas locais para fornecerem aos órgãos públicos,
possibilitando melhores negócios, novas oportunidades aos empresários locais e
consequente desenvolvimento econômico regional.

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos,
independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição
econômica ou outra
AÇÕES DE INTERFACE

Campanhas Nacionais: divulgação de campanhas relacionadas a ações do Governo a
fim de dar a conhecer e esclarecer questões importantes à sociedade e mobilizar sua
participação para tomada de decisões.
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16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas
16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
AÇÕES DE INTERFACE

Monitoramento de Gasto Públicos: acompanhamento de licitações a fim de evitar o
desvio de recursos, subornos, conluios e outras práticas ilícitas.
Monitoramento de Portais de Transparência: garantindo o acesso à informação e
prestação de contas à sociedade
Escola da Cidadania: cursos para promoção de práticas de Compliance e Integridade,
tanto para setor público como privado.

Questões sistêmicas
As parcerias multisetoriais
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
AÇÕES DE INTERFACE

Pacto Pelo Brasil: Lançado pelo OSB em 2015 é uma iniciativa que visa, com ações
integradas e coordenadas de todos os segmentos da sociedade, a construção de uma
agenda positiva nacional que direcione ações para erradicação da corrupção no país.
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MANTENEDORES OSB

APOIADORES OSB

Página 17 de 17

