
O Estado da Ciência no Mundo (2021)

Em todo o mundo, a Ciência traz esperança para o futuro.

Mulheres em STEM

Resultados no Brasil

Eixos principais:

Pelo 4º ano consecutivo, a 3M apresenta as descobertas, 
as percepções e impacto da Ciência no mundo. 

Uma vez que a pandemia esteja
sob controle, os brasileiros esperam 
ansiosos:

A pesquisa foi realizada em 17 países
e foram entrevistadas cerca de 1000
pessoas em cada localidade. 

Esperança: um sentimento que define 2021.
A Ciência volta a mostrar a sua importância e a ser vista como um elemento que nos traz esperança.

Responsabilidade compartilhada: a colaboração é a peça-chave

Para que a ciência atue nos principais desafios, como pandemia, mudança climática e a educação em STEM, 
é necessário colaboração:

Percepção da Ciência: onde há 
esperança, há confiança. 

Dos brasileiros acreditam que
deveria haver mais colaboração
entre os setores público
e privado para o desenvolvimento
 científico.

Acham que os países devem 
colaborar para criar soluções 
baseadas na ciência para enfrentar 
os grandes desafios.

Devido aos recentes eventos dos últimos 6 meses, as principais ações que os brasileiros esperam que as empresas 
priorizem são:
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Para mais informações, visite: www.3M.com/scienceindex

Equidade em STEM: foco renovado

Os brasileiros consideram que os problemas ambientais são
as principais prioridades que a ciência deveria solucionar 
mesmo no auge da pandemia. As top prioridades na 
sustentabilidade para os brasileiros são:

Sustentabilidade
Devemos seguir a Ciência para sermos mais sustentáveis:
mudanças climáticas, plásticos no oceano e fontes
de energia renováveis são os tópicos mais importantes
para os brasileiros.

Dos brasileiros sentem 
que a pandemia os 
tornou mais conscientes 
do ponto de vista 
ambiental. 

82% 92%
Acreditam que as 
pessoas devem seguir 
a ciência para ajudar 
a tornar o mundo mais 
sustentável.

93% 91%

Acreditam que as empresas
devem estar preparadas 
para futuras pandemias.

Acham que é preciso eliminar 
barreiras para acesso a uma 
educação de qualidade em 
STEM para estudantes 
sub-representados.

Creem que é necessário criar 
oportunidades para grupos 
minoritários sub-representados 
dentro de suas organizações.  
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Querem voltar 
a abraçar as 
pessoas e dar 
apertos de mão 
com segurança.

Querem viajar 
para visitar amigos 
e familiares.

Confiam na 
ciência.

Querem seguir suas 
vidas sem utilizar 
máscaras.
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Confiam nos cientistas. Creem que a Ciência 

é muito importante 
em suas vidas diárias.

Defenderiam a ciência.

A pandemia renovou o foco nas áreas de STEM (Ciência, Tecnologia,
Engenharia e Matemática) no Brasil. 

Acreditam que cientistas e médicos estão inspirando 
uma nova geração a seguir uma carreira na ciência.

Três em cada cinco pessoas estão mais inspiradas a seguir uma carreira 
em STEM.

Dos brasileiros concordam que o mundo precisa 
de mais pessoas buscando carreiras relacionadas 
às áreas de STEM.
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Acreditam que há consequências negativas para a 
sociedade se a comunidade científica não atrair mulheres 
para as carreiras de STEM. 

Acreditam que as mulheres precisam ser mais 
encorajadas a seguir carreiras relacionadas à ciência.87%
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A pandemia 
da COVID-19.

57% 42%
Contaminação 
dos oceanos.

Fome.

39% 38%
Tratamento 
de água 
e esgoto.

Acesso a fontes 
de energia 
renovável.

41%

Ciência.
Aplicada à vida.


