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INTRODUÇÃO: 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) lançados em 2015 pela Organização das 

Nações Unidas são um conjunto de 17 objetivos interconectados que visam acabar com a pobreza, 

proteger o meio ambiente e o clima e assegurar prosperidade para todos.  

O objetivo principal deste estudo de Iniciação Científica se caracteriza pela análise dos problemas 

econômicos e sociais causados pela pandemia da Covid-19 ao Brasil e pelos prováveis impactos que se 

farão notáveis na busca pelos ODS 9 e 12, que são referentes à indústria, inovação e infraestrutura e à 

produção e consumo sustentáveis, respectivamente.  

 

METODOLOGIA: 

Para a realização desta pesquisa foi utilizada a metodologia Delphi. Neste método, profissionais 

experientes de diferentes áreas debatem seus pontos de vista em rodadas sucessivas até que se chegue a 

um consenso com relação ao tema abordado.  

Foi estruturado um instrumento que pudesse orientar os respondentes na primeira rodada em 

relação aos pontos a serem avaliados dos ODS 9 e 12, considerando o contexto brasileiro (Tabela 1).Para 

cada um dos dez pontos os respondentes deveriam manifestar suas opiniões em relação ao impacto 

causado pela pandemia. A execução deste estudo foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas da 

Unicamp (CEP-CAEE 50627921.4.0000.5404). 

A seleção inicial dos prováveis participantes foi feita com o auxílio da Plataforma Lattes. Aqueles 

que concordaram em participar tiveram suas identidades preservadas. 

Tabela 1- Instrumento para orientar os respondentes na primeira rodada do Delphi 

# Descrição 

P1 
Aumentar o acesso às tecnologias de informação e comunicação fazendo com que, por exemplo, o acesso à internet seja 

universalizando e tenha preços acessíveis (baseado em 9.c) 

P2 

Potencializar o desenvolvimento tecnológico, de pesquisa e de inovação; criar um ambiente político propício para diversificação 

industrial; estimular tecnologias mais sustentáveis de produção. Fortalecer a pesquisa científica, as capacidades tecnológicas 

industriais; aumentar o número de trabalhadores de pesquisa e os investimentos na área baseado em 9.b, 9.5, 12. a) 
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P3 

Modernizar as indústrias com maior adoção de tecnologias e práticas sustentáveis. Promover a industrialização inclusiva e 

aumentar significativamente a participação da indústria no emprego e no PIB. Fazer com que as empresas difundam mais 

informações sobre a sustentabilidade em seus relatórios (baseado em 9.2 e 9.4 e 12.6) 

P4 
Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua 

integração em cadeias de valor e mercados (baseado em 9.3) 

P5 

Modernizar/Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e robusta, incluindo infraestrutura regional e 

transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços 

acessíveis para todos (baseado em 9.1) 

P6 
Aumentar a conscientização das pessoas sobre o desenvolvimento sustentável, estimulando o consumo mais equilibrado 

(baseado em 12.a. e 12.8) 

P7 
Aumentar a promoção de práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais (baseado 

em 12c e 12.7) 

P8 Estimular o turismo sustentável visando geração de empregos, promovendo a cultura e os produtos locais (baseado em 12.b). 

P9 

Propagar em todos os setores o uso eficiente dos recursos naturais, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 

prevenção, redução, reciclagem e reuso, desenvolver ações para desencorajar o uso exagerado de combustíveis fósseis e 

desenvolver manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos e de resíduos finais (baseado em 12.c, 12.2, 12.4 e 12.5) 

P10 Reduzir o desperdício de alimentos ao longo de toda a cadeia de produção e abastecimento (baseado em 12.3) 

 

Na execução do processo Delphi foram realizadas 3 rodadas ao todo. A última rodada foi 

caracterizada pelo Delphi em sua versão Fuzzy. Nesta fase, a análise do consenso quanto às respostas 

obtidas foi desenvolvida com base no critério de pesos fuzzy empregado por Bui et al.(2020), Singh & 

Sarkar(2020) e Rampasso et al.(2021).  

Foram calculados os pesos fuzzy e os valores de desfuzzificação (Sj) a serem comparados a um 

valor limitante (α) para selecionar ou 

rejeitar cada um dos resultados dos itens 

propostos (SINGH; SARKAR, 2020). O 

valor limitante adotado foi 0.5 (valor 

médio entre 0 e 1) em razão de sua 

grande aceitação (BODJANOVA, 2006). 

Assim, para que o consenso tenha sido 

alcançado em cada item, o Sj 

correspondente deve ser maior ou igual 

a 0.5. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Após a finalização das duas primeiras rodadas do Delphi, as opiniões dos especialistas sobre os 

pontos propostos com relação aos ODS 9 e 12 (vide Tabela 1), foram organizadas e sintetizadas. A seguir 

são apresentados, resumidamente, os resultados obtidos para cada um dos dez pontos. 
 

OP1. As dificuldades orçamentárias do país projetadas para os próximos anos afetarão os projetos 

associados às áreas de tecnologia e, com isso, impactarão a universalização dos serviços de internet a 

preços acessíveis, fator essencial para o desenvolvimento da população. 
 

OP2. A pandemia da Covid-19 trouxe à tona as faces da política científica tecnológica brasileira. A falta de 

investimentos e o desmantelamento estrutural dos órgãos científicos proporcionarão danos irreparáveis nos 

próximos anos. 
 

Termo lingüístico 
Númerosfuzzy 

A B C 

Baixíssima concordância 0 0 0.25 

Baixa concordância 0 0.25 0.5 

Média concordância 0.25 0.5 0.75 

Alta concordância 0.5 0.75 1 

Altíssima concordância 0.75 1 1 

Tabela 2- Transformação dos termos linguísticos utilizados no Fuzzy Delphi. 
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OP3. Com a pandemia, a falta de preocupação efetiva do poder público brasileiro com a agenda de 

sustentabilidade tornou-se ainda mais crítica, comprometendo ações e programas que estimulem as 

empresas brasileiras a adotarem tecnologias e práticas nesse sentido para os próximos anos. 
 

OP4. Considerando os gastos com a pandemia e o endividamento público, os respondentes acreditam que 

seja difícil o aumento do acesso das pequenas organizações a serviços financeiros. 
 

OP5. Novamente foi mencionado pelos respondentes o agravamento do endividamento público em função 

dos gastos decorrentes da pandemia, o que dificultará investimentos em prol da melhoria e modernização 

da infraestrutura e comprometerá o desenvolvimento da economia brasileira. 
 

OP6. Considerando que faltam políticas públicas capazes de difundir a sustentabilidade em todas as suas 

vertentes nas escolas, universidades e na sociedade como um todo, acredita-se que a meta supracitada se 

fará observada apenas para parte da população brasileira, mas não para aqueles mais vulneráveis. 
 

OP7. A maioria dos respondentes não acredita que os efeitos da pandemia em si proporcionarão grandes 

mudanças na promoção das leis associadas às práticas de compras públicas sustentáveis, mas 

argumentam a necessidade dos municípios respeitarem as mesmas.  
 

OP8. Não há uma ideia clara dos participantes com relação à influência da pandemia na promoção do 

turismo sustentável. 
 

OP9. A pandemia evidenciou a necessidade de se atuar de forma mais sustentável, isso conduzirá a maior 

pressão da sociedade sobre a atuação das empresas. Entretanto, é preciso também que políticas públicas 

e ações associadas à governança sejam bem estruturadas pelo governo. 
 

OP10. Para o alcance da meta de redução de desperdício de alimentos, é necessária uma ação conjunta 

das grandes empresas que coordenam as cadeias produtivas, o que será difícil de ocorrer diante do 

agravamento fiscal e das incertezas políticas do país. 
 

Utilizando o método Fuzzy Delphi, foram calculados os pesos fuzzy (Tabela 3) e os valores de 

desfuzzificação. De acordo com esses valores e com valor limitante definido (α = 0.5), cada um dos 

resultados dos itens propostos foi selecionado ou rejeitado, a fim de indicar se houve consenso entre os 

participantes acerca das opiniões apresentadas. A Tabela 4 informa os resultados. 

 

 

De maneira geral, pode-se dizer que os próximos anos serão impactados por decisões políticas 

atuais e por problemas orçamentários já presentes na economia brasileira. Acredita-se que essas 

dificuldades orçamentárias irão afetar os projetos associados às áreas de tecnologia impactando a 

universalização dos serviços de internet a preços acessíveis, enquanto a falta de políticas, investimentos e 

ações comprometerão a modernização das indústrias e a busca por uma produção mais sustentável.  
 

Com o modelo do poder público do país, marcado pela falta de preocupação efetiva com a agenda 

da sustentabilidade, somado a pandemia da Covid-19, espera-se um crítico comprometimento das ações e 

programas que estimulem as empresas nacionais a adotarem tecnologias e práticas que promovam uma 

Tabela 3- Pesos fuzzy dos pontos propostos. Tabela 4 - Valores desfuzzificados e decisões. 
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atuação mais sustentável. Ademais, a falta de políticas públicas que apóiem financeiramente as pequenas 

empresas promete comprometer o desenvolvimento econômico do país no futuro.Além da crise 

humanitária, a pandemia da Covid-19 também trouxe à tona os problemas da política científica tecnológica 

brasileira.  

Assim, pode-se dizer que a pandemia criou uma disrupção no modo de vida das pessoas, 

mudanças significativas na gestão de muitas empresas e o agravamento do endividamento público que 

tornará ainda mais difícil a realização de investimentos em prol de melhorias, como a modernização da 

infraestrutura, e comprometerá o desenvolvimento da economia brasileira.   
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