
Um olhar para a pandemia sob a ótica dos ODS. Onde estamos errando? 

Em 2015, a ONU propôs 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como uma nova Agenda 

mundial a ser implementada por todos os países até 2030. Com um total de 169 metas, os 

Objetivos englobam direitos humanos, conservação do meio ambiente, comércio justo, 

cidades e comunidades mais sustentáveis, e muito mais! 

Para entendermos como os ODS estão totalmente interligados com a nossa realidade atual de 

pandemia e reforçarmos a importância de implementar a Agenda 2030 com mais urgência ao 

redor do mundo, este artigo busca relacionar o cenário pandêmico com os problemas que os 

ODS visam solucionar.  

 

Será o ODS 3 o único relevante na pandemia?  

Tratando se de uma crise na saúde mundial, é evidente que o ODS 3 – Saúde e Bem-estar é o 

primeiro que nos vem à mente. Entretanto, se olharmos com atenção, podemos enxergar 

diversos pontos de convergência entre os efeitos da pandemia e a necessidade de atingir 

outros objetivos globais propostos pela ONU até 2030. 

Até o momento, já são mais de 790 mil mortes por Covid-19 ao redor do mundo, 

caracterizando a maior crise de saúde do nosso tempo, e mais do que isso, a maior crise 

humana e econômica. Os efeitos da pandemia são devastadores, sobrecarregando sistemas de 

saúde, levando empresas à falência, causando drástica redução de renda familiar, mantendo 

mais de 1 bilhão de alunos fora da escola, interrompendo cadeias de fornecimento de 

produtos, gerando aumentos de preços nos produtos essenciais etc. Como uma das 

consequências, estima-se que 71 milhões de pessoas voltem à pobreza extrema, de acordo 

com o Relatório 2020 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desenvolvido pela ONU. 

Será a primeira vez, desde 1998, que viveremos um aumento significativo na pobreza global. 

 

As Doenças Zoonóticas 

A Covid-19, assim como Ebola, Zika, H1N1, Vaca Louca e HIV, é uma doença zoonótica, ou seja, 

é transmitida de animais para seres humanos. Um novo estudo científico, Prevenir a Próxima 

Pandemia – Doenças Zoonóticas e Como Quebrar a Cadeia de Transmissão, publicado em julho 

pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pelo Instituto 

Internacional de Pesquisa Pecuária (ILRI), concluiu que, para evitar novos surtos globais, é 

necessário que os países tomem medidas drásticas para conter a disseminação de zoonoses. 

Com o desmatamento crescente, a destruição de habitats selvagens e a população mundial se 

aproximando dos 8 bilhões de pessoas, torna-se mais comum e direta a interação entre 

humanos e animais. Isto acaba por acelerar processos evolutivos de vírus e por diversificar 

doenças, à medida que os patógenos se espalham por rebanhos e humanos. De acordo com o 

estudo, 60% dos 1,4 mil micróbios conhecidos por infectar seres humanos se originaram em 

animais. 

Dito isso, precisamos levar em consideração as metas do ODS 15 – Vida Terrestre para 

promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, cultivando áreas de preservação 

ambiental e fazendo a manutenção da biodiversidade. Assim, podemos pensar em estratégias 

para evitar novas epidemias e diminuir os impactos que elas causariam na população mundial. 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
https://www.unenvironment.org/pt-br/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and
https://www.unenvironment.org/pt-br/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and


Pobres sofrem consequências mais severas 

No cenário caótico atual, alguns grupos sofrem consequências mais severas do que outros, 

como evidencia o secretário-geral da ONU, António Guterres: “Os impactos da pandemia da 

COVID-19 estão caindo desproporcionalmente nos mais vulneráveis: pessoas que vivem na 

pobreza, trabalhadores pobres, mulheres e crianças, pessoas com deficiências e outros grupos 

marginalizados.” 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-

Habitat), 1,6 bilhão de pessoas vivem em moradias inadequadas, das quais 1 bilhão vive em 

favelas e assentamentos informais. Nessas habitações, serviços básicos como saneamento, 

água encanada, segurança, educação e cuidados de saúde são mais limitados. Outro fator 

complicador para tais moradias é a falta de eletricidade: segundo um estudo do Banco 

Mundial publicado em 2019, aproximadamente 840 milhões de pessoas não têm acesso a 

energia elétrica no mundo. Só na Amazônia, um dos estados mais afetados pela doença no 

Brasil, quase 1 milhão de pessoas não têm acesso à eletricidade, segundo dados fornecidos 

pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente. 

Dito isso, é impossível esperar que a população mais pobre seja capaz de seguir as principais e 

mais básicas recomendações feitas pela OMS para prevenção da Covid-19, que são: lavar as 

mãos e adotar o isolamento social. Portanto, torna-se evidente que alcançar as metas dos ODS 

1 – Erradicação da Pobreza, ODS 6 – Água Potável e Saneamento, ODS 7 – Energia Limpa e 

Acessível, ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis é essencial para que todos estejam 

em condições de enfrentar uma crise como a atual, garantindo o acesso à habitação adequada 

e com preço acessível, que conte com serviços básicos e com infraestrutura completa.  

Indo um pouco além, podemos também relacionar o ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições 

Eficazes. Corrupção, desvios de verbas, áreas de conflito, campos de refugiados, falta de 

acesso a políticas públicas que protegeriam os cidadãos, também são fatores que afetam no 

agravamento dos efeitos causados pela pandemia nas parcelas mais vulneráveis da população 

mundial. Por exemplo, a Venezuela, que está sob um governo ditatorial, já vinha passando por 

grandes problemas de abastecimento, com escassez de itens básicos de higiene e alimentação, 

sistema de saúde enfraquecido e economia em estado crítico. Com a chegada da pandemia, a 

situação do país se agravou e o ditador Nicolás Maduro chegou a solicitar US$5 bilhões ao 

Fundo Monetário Internacional para ajudar o país a lidar com a crise. Entretanto, o FMI não 

atendeu à solicitação, relacionando a recusa com a má reputação e falta de reconhecimento 

internacional de Maduro como presidente oficial da Venezuela. 

  

Por que os negros morrem mais? 

Outro problema que ficou ainda mais escancarado com a Covid-19 foi a desigualdade social e 

racial. De acordo com um estudo do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC-Rio, 

morreram mais pretos e pardos (contemplados como “negros” de acordo com nomenclatura 

adotada pelo IBGE) por Covid-19 do que brancos no Brasil. O grupo analisou a variação da taxa 

de letalidade da doença no Brasil de acordo com variáveis demográficas e socioeconômicas da 

população. Como resultado, constatou-se que 55% de pretos e pardos morreram, enquanto, 

entre os brancos, a taxa foi de 38%. Outro dado fornecido pelo estudo foi que, quanto maior a 

escolaridade, menor a letalidade da Covid-19 nos pacientes. Pessoas sem escolaridade 

representavam 71,3% dos mortos e as com nível superior, 22,5%. Ao cruzar escolaridade e 

https://nacoesunidas.org/em-dia-mundial-onu-habitat-defende-politicas-habitacionais-e-moradias-acessiveis/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/22/mais-de-800-milhoes-de-pessoas-no-mundo-nao-tem-acesso-a-energia-eletrica-diz-banco-mundial.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/22/mais-de-800-milhoes-de-pessoas-no-mundo-nao-tem-acesso-a-energia-eletrica-diz-banco-mundial.ghtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53338421


raça, as porcentagens são ainda mais desiguais: pretos e pardos sem escolaridade 

representavam 80,35% das taxas de morte, contra 19,65% dos brancos com nível superior. 

E por que isso acontece? De acordo com Emanuelle Góes, doutora em Saúde Pública pela 

Universidade Federal da Bahia e pesquisadora do Cidacs/Fiocruz, e Gonzalo Vecina Neto, 

médico sanitarista e professor de Saúde Pública da USP, alguns fatores se destacam. O 

primeiro motivo é o acesso a serviços de saúde, pois, em geral, pessoas negras habitam em 

regiões mais marginalizadas e periféricas, onde há baixa oferta de serviços de saúde. Em 

segundo a moradia inadequada e o maior número de habitantes por metro quadrado, 

facilitando a propagação da doença. E, por último, a fome. Boa parte da população que habita 

nessas regiões é formada por trabalhadores informais que precisam se locomover e trabalhar 

para garantir comida em casa. Vale salientar que mesmo com o apoio do governo, o valor 

oferecido não é suficiente para alimentar uma família por 1 mês. 

Neste contexto, é necessário reforçar a importância de atingir as metas do ODS 10 – Redução 

das Desigualdades, a fim de “promover a inclusão social, econômica e política de todos, 

independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, e garantir 

igualdade de oportunidades e serviços básicos”.  

 

Terror e violência doméstica 

Pandemias afetam mulheres e homens de formas diferentes, potencializando abusos e 

desigualdades de gênero já existentes. Segundo a ONU-HABITAT, mulheres representam 70% 

da força de trabalho em serviços sociais e de saúde no mundo e, ao estarem na linha de frente 

no combate ao Covid-19, possuem mais risco de exposição à doença.  

Um problema que cresceu com a adoção do isolamento social foi o aumento da violência 

doméstica no mundo inteiro, atingindo principalmente as mulheres. Segundo o Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a quantidade de denúncias de violência contra as 

mulheres recebidas no canal 180 cresceu quase 40% ao compararmos o mês de abril de 2020 

com o de 2019.  

A violência contra a mulher é uma pauta global que afeta todos os países e piorou com o 

isolamento social. Essa é uma situação que precisa ser combatida e o ODS 5 – Igualdade de 

Gênero traz exatamente este objetivo, com sua segunda meta sendo “eliminar todas as 

formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, 

incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos”. 

 

Mudanças no comportamento de consumo  

Com fronteiras fechadas, redução salarial, confinamento e falhas no abastecimento de alguns 

produtos, a pandemia nos forçou a mudar alguns hábitos. Algumas dessas mudanças aceleram 

setores que apoiam o consumo responsável, como a produção e compras locais, diminuição no 

desperdício de recursos e redução da quantidade de rejeitos lançados na natureza. Em 

contrapartida, o tempo ocioso que as pessoas estão tendo em casa gera um aumento nas 

compras online, que contam com caminhões de entrega movidos à combustível fóssil e uma 

quantidade maior de embalagens para proteger o produto no trajeto. De acordo com uma 

análise da ACI Worldwide, em maio houve um crescimento de 81% nas transações de varejo 



online em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Como consequência, temos um 

aumento de 30% na produção doméstica de lixo reciclável, porém, com as cooperativas 

paradas, esse lixo acaba não sendo reciclado de fato, indo parar em aterros sanitários.  

Para que alcancemos um avanço global em direção a um estilo de vida mais sustentável, as 

responsabilidades precisam se estender do governo ao setor privado, para a sociedade civil e 

os indivíduos. O ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis se relaciona diretamente com 

tais necessidades, ao traçar metas para governos, empresas e pessoas físicas que abrangem 

desde a gestão de resíduos e gestão de recursos naturais, até o fornecimento de informações 

relevantes que conscientizem as pessoas para um desenvolvimento sustentável. 

 

Caos econômico 

Como medida preventiva para conter a disseminação do Covid-19, grande parte das empresas 

adotou o home office para manter parte de suas atividades. Tal mudança apresenta boas 

consequências socioambientais, como a redução de emissão de gases poluentes tendo em 

vista que o profissional não precisa mais se locomover para o escritório e a redução do 

estresse causado pelo trânsito. 

Por outro lado, este é um grande desafio para pequenos e médios negócios que não possuem 

recursos para viabilizar o trabalho remoto. De acordo com a Pesquisa Pulso Empresa: Impacto 

da Covid-19 nas Empresas, que faz parte das Estatísticas Experimentais do IBGE, das 1,3 milhão 

de companhias que estavam fechadas na primeira quinzena de junho (temporária ou 

definitivamente), 39,4% - 522,7 mil – fecharam as portas por consequências causadas pela 

pandemia, sendo que 99,2% delas eram empresas de pequeno porte (até 49 funcionários). Se 

considerarmos que micro e pequenos negócios correspondem a 52% dos empregos com 

carteira assinada no setor privado no Brasil, percebemos quão delicada é a situação que a crise 

nos traz e a insegurança empregatícia da população em épocas economicamente mais 

desafiadoras. Aproximadamente 70% das empresas em funcionamento confirmaram a queda 

nas vendas ou serviços comercializados em junho com relação a março, quando se iniciou o 

isolamento social. Destas, 70,9% eram empresas de pequeno porte. Como consequência, 

profissionais foram demitidos, afastados ou tiveram seus salários reduzidos, o que gera cortes 

de gastos nas famílias e deixa a situação ainda mais complicada para trabalhadores autônomos 

sem carteira assinada, como empregadas domésticas, pedreiros, ambulantes e tantos outros. 

Por isso, a correlação com o ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico, que tem 

como meta “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo, e trabalho decente para todos”, fica explícita, abrangendo tanto a melhoria 

nas condições de trabalho, dando segurança aos profissionais, quanto o desenvolvimento 

econômico das empresas, garantindo sua sustentabilidade financeira. 

 

Solidariedade e Coletividade 

Apesar de todos os problemas evidenciados aqui, vemos uma onda de solidariedade se instalar 

no mercado, unindo instituições públicas, privadas, do terceiro setor e individuais para o 

desenvolvimento de ações que visam amenizar os impactos causados pelo coronavírus.  

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2020/05/balanco-mostra-queda-em-producao-de-lixo-domiciliar-durante-pandemia.html
https://censos.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28294-pesquisa-pulso-empresa-entre-as-empresas-que-estavam-fechadas-na-1-quinzena-de-junho-39-4-encerraram-atividades-por-causa-da-pandemia
https://censos.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28294-pesquisa-pulso-empresa-entre-as-empresas-que-estavam-fechadas-na-1-quinzena-de-junho-39-4-encerraram-atividades-por-causa-da-pandemia


Grandes corporações apoiando pequenas empresas, parcerias para desenvolver centros de 

tratamento, criação de uma fábrica de vacinas, doações de alimentos e cestas básicas para os 

mais afetados, produção e doação de máscaras e álcool em gel, voluntariado para 

atendimento psicológico social, disponibilização de cursos gratuitos, livre acesso à ferramentas 

tecnológicas para viabilizar o home office, são alguns dos exemplos. 

Ao fim da pandemia, viveremos um período de readaptação e cada vez mais as temáticas 

relacionadas à sustentabilidade ganham mais atenção e relevância. De acordo com dados 

fornecidos pelo Reputation Institute, em abril, pela primeira vez, a ética e transparência são 

ativos mais importantes para os consumidores do que os produtos e serviços. Em um contexto 

de constante divulgação de fake news, investir em ser mais transparente, ético, responsável e 

sustentável é uma tendência para o meio corporativo. Neste contexto, o ODS 17 – Parcerias e 

Meios de Implementação ganha muita relevância. 

 

O futuro da Agenda 2030 

Para a conclusão da Agenda 2030 nos restam apenas 10 anos. E este artigo deixa claro como os 

ODS têm sinergia com as necessidades e problemas mais básicos e, ao mesmo tempo, 

devastadores que assolam o mundo. Logo, buscar atingir suas metas no tempo previsto 

significa focar no desenvolvimento humano global para garantir direitos básicos a todos, e 

fazer uso responsável dos recursos que a natureza nos fornece. De acordo com o Pacto Global 

Brasil, a pandemia acelerou o número de corporações se tornando signatárias, assumindo um 

compromisso com os 10 princípios globais e com as metas dos ODS. A expectativa é que toda a 

energia investida no combate à pandemia seja realocada para a implementação de ações que 

nos ajudem a atingir, juntos, as 169 metas. Isto poderá preparar a humanidade para que, de 

forma coletiva, se possam evitar eventuais novas pandemias e desastres globais. 

 

Mariana Gazzola 

 

Fonte de inspiração e estrutura para o artigo acima aprovadas pelo autor: 
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