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Project abstract:Project abstract:

As profundas transformações verificadas nas relações das sociedades humanas com o ambiente

natural, aceleradas a partir do marco histórico da Revolução Industrial, podem ser apontadas como

ponto de inflexão em direção a uma nova era geológica de nosso planeta: o Antropoceno. Tais

tendências globais a respeito das relações entre atividades sociais humanas e ambiente biofísico

evidenciam, sob bases científicas, a insustentabilidade dos atuais padrões de produção e consumo.

Nesse sentido, o presente projeto de pesquisa toma como objeto especial de análise a temática dos

padrões sustentáveis de produção e consumo, a partir do recorte teórico-metodológico das

Compras Públicas Sustentáveis (CPS) e sua importância enquanto mecanismo de promoção de

transformações decisivas nas dinâmicas sociais de consumo e padrões produtivos vigentes. A

investigação tem como foco as experiências de governos subnacionais brasileiros, mais

particularmente as cidades de Santos-SP e Sorocaba-SP, bem como o estado de São Paulo.

Destacam-se a importância dos princípios de atuação multiatores, multinível e multisetores na

estruturação dos processos analisados de governança climática. Os aportes metodológicos

mobilizados envolvem três ferramentas distintas: a revisão de literatura que aborde questões como

mudanças climáticas, formas de governança, licitação sustentável e padrões sustentáveis de
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produção e consumo; a análise documental de relatórios oficiais, legislações, avaliações

ambientais, planos governamentais, projeções científicas e dados secundários de órgãos

independentes; e realização de entrevistas semiestruturadas com atores sociais de participação

relevante e/ou destacada para a governança climática, com especial ênfase aos níveis municipais e

estadual de atuação.
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Descrição dos Dados e MetadadosDescrição dos Dados e Metadados

Quais serão os dados coletados?Quais serão os dados coletados?

A pesquisa se apoia em três instrumentos metodológicos: revisão de literatura, análise documental

de fontes secundárias e entrevistas semiestruturadas.

A revisão de literatura se apoia em livros, artigos e documentos disponíveis na produção

bibliográfica e científica consolidada sobre os temas estudados.

As fontes secundárias consideradas são órgãos governamentais ou institucionais reconhecidos, como

IBGE, SEADE, FIESP, CETESB e os dados analisados nesta etapa são de caráter público. Trata-se

de relatórios oficiais, legislações, planos governamentais, políticas, avaliações ambientais e demais

documentos semelhantes.

As entrevistas semiestruturadas serão registradas em formato de áudio (.mp3).

Que metadados serão anotados e qual padrão será seguido?Que metadados serão anotados e qual padrão será seguido?

Os metadados a serem anotados são: título da pesquisa, assunto, palavras-chave, resumo, autor, local

do arquivo (url), data de conclusão, data de publicação, agências financiadoras, número do projeto,

idioma, tipos de dados coletados.

Padrão seguido: The Dataverse Project

Aspectos Legais e Facilidade de Acesso aos DadosAspectos Legais e Facilidade de Acesso aos Dados

Quais são as questões legais e éticas associadas aos dados e relevantes a este projeto?Quais são as questões legais e éticas associadas aos dados e relevantes a este projeto?

O projeto de pesquisa está em fase de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Apenas após a aprovação nesta etapa a pesquisa

será conduzida e realizada.

Os dados referentes às entrevistas semiestruturadas demandam considerações éticas com relação a

direitos de privacidade e confidencialidade, de modo que sua disponibilização pública dependerá de

prévia autorização por parte dos entrevistados (através de Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido) e/ou termo de compromisso firmado junto ao pesquisador responsável pela pesquisa. Os
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demais dados trabalhados não apresentam questões legais e éticas relacionadas.

Quais são as políticas a serem utilizadas para o compartilhamento de dados?Quais são as políticas a serem utilizadas para o compartilhamento de dados?

Nos casos em que haja concordância acerca da disponibilização pública dos dados, serão tomadas

providências para a não identificação dos nomes/identidades dos participantes. Nos casos em que

não haja concordância, o pesquisador responsável se disponibiliza a compartilhar apenas os

metadados relacionados à investigação, indicando que dados específicos encontram restrições de

privacidade e confidencialidade.

Os dados e/ou metadados serão disponibilizados no Repositório de Dados de Pesquisa da

Universidade Estadual de Campinas, após a conclusão da pesquisa e por um período padrão de 10

anos, de acordo com as práticas e políticas institucionais relacionadas.

O identificador único e persistente utilizado será o DataCite (DOI).

Gestão de Dados e ArmazenamentoGestão de Dados e Armazenamento

Em que formatos serão armazenados os arquivos resultantes da pesquisa em questão? QueEm que formatos serão armazenados os arquivos resultantes da pesquisa em questão? Que
software poderá ser utilizado para a manipulação de cada um dos formatos listados?software poderá ser utilizado para a manipulação de cada um dos formatos listados?

Os arquivos resultantes serão armazenados nos formatos .pdf, .docx e .mp3. Os softwares indicados

são aqueles de ampla utilização para acesso aos formatos indicados (Word, Adobe Reader, Media

Player Classic, etc).

Como e onde estes arquivos serão mantidos? Por quanto tempo ocorrerá esta preservação?Como e onde estes arquivos serão mantidos? Por quanto tempo ocorrerá esta preservação?
Como será realizado o backup destes dados?Como será realizado o backup destes dados?

Durante a realização da pesquisa, os arquivos gerados serão mantidos no Drive Institucional

relacionado à conta do pesquisador responsável (domínio @dac.unicamp.br), pelo período mínimo

de 5 anos após a sua conclusão, conforme Resolução CNS 510/16.

Após a conclusão, os dados e/ou metadados disponibilizados serão mantidos no Repositório de

Dados de Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, de acordo com suas políticas e práticas

institucionais de armazenamento e acesso. O período de armazenamento, neste caso, seguirá as

práticas usuais em curso (10 anos).
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