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Resumo 

 

O aumento da temperatura global e suas consequências socioeconômicas e ambientais colocam 

o desenvolvimento sustentável como prioridade nas políticas econômicas, governamentais, 

ambientais e sociais. Nesse contexto, transformar a atual estrutura econômica em uma 

“economia verde” é um processo que requer tempo, mas estratégico e, o tipo de emprego 

existente nessa economia tende a determinar a composição sustentável. Assim, não é surpresa 

que a criação de empregos verdes é uma componente chave para o processo de transição para a 

“economia verde”. O objetivo desse trabalho é mensurar o estágio de sustentabilidade das 

economias regionais e setores verdes no Brasil, a partir do Índice de Emprego Verde. A 

construção desse índice foi realizada com base no conceito de emprego e setores verdes 

apresentado pela The Occupational Information Network, O*NET, utilizando para isso os dados 

da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e Emprego), no 

período de análise de 2002 a 2014. A metodologia empregada para a construção do Índice de 

Emprego Verde remete à ideia de rede de interdependências entre especializações ocupacionais 

de Muneepeerakul et al. (2013). Os resultados indicam que o grau de sustentabilidade dos 

estados brasileiros é bastante heterogêneo, que houve um aumento do Índice de Emprego Verde 

durante o período analisado, mas que o processo de transição para a “economia verde” é lento 

e, que o índice é ainda relativamente baixo. As regiões Sul e Sudeste, no geral, apresentaram 

índices maiores e, as regiões Norte e Nordeste foram aquelas com performance menor. Os 

setores verdes com maior destaque na economia brasileira foram “Agricultura e 

Reflorestamento” e “Reciclagem e Redução de Resíduos”. Esses resultados indicam a 

necessidade do Estado e policymakers pensarem em estratégias que permitam com que a 

economia brasileira implemente um processo de transição de uma economia “marrom” para um 

sistema verde e sustentável. 

 

Palavras-Chaves: Índice de Emprego Verde; Desenvolvimento Sustentável; Economia Verde; 

Brasil. 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The increase in the average global temperature and its socioeconomic and environmental 

consequences put sustainable development like a priority in the politics, economics, 

environmental and social perspective. In this context, to change the current economic structure 

into a green economy is a long-term process, but it is very important to continue to build towards 

a sustainable economy and, the type of existing jobs is essential to promote this sustainable 

structure. It is, therefore, no surprise that the Green Jobs creation is a key component of the 

‘going green’ process. The aim of this Master Thesis is to measure the standard of sustainability 

in the Brazilian states and green sectors oriented on the Green Job Index. The Green Job Index 

development was based on the concept of green job and sectors proposed by O*NET, using the 

RAIS data, from 2002 to 2014. The methodology to compute the Green Job Index was created 

by Muneepeerakul el al. (2013), which uses the idea of networking interdependence between 

the occupational specializations’ presence in an economy. The results indicate that the level of 

sustainability in the Brazilian states based on Green Job Index is quite heterogeneous even 

though the Index was increased in most of the states in the period under consideration. It is 

possible to observe that the transitioning through this occupational green space is a slow and 

difficult process. The South and Southeast regions, in general, have a larger Green Job Index, 

and the North and Northeast regions were those with lower performance. The higher Green Job 

Index at the sectoral level was found in the "Agriculture and Reforestation" and "Recycling and 

Waste Reduction". These results show the need for thinking about how to create strategies to 

make the Brazilian economy greener and support sustainable development. 

 

Keywords: Green Job Index; Sustainable Development; Green Economy, Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

As mudanças climáticas e o comportamento humano são discutidas constantemente na 

literatura (SAMPLE, 2003; HOPWOOD et al., 2005) por gerar efeito sobre o meio ambiente e, 

portanto, impactar também as gerações futuras. Essas mudanças climáticas afetam a sociedade 

como um todo. Os relatórios do Painel Internacional Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas apontam perspectivas negativas para os próximos 100 anos. Há evidências da 

elevação dos oceanos, o que ocasiona inundações em determinados locais e impulsiona a 

migração da população. O aumento da temperatura do oceano modifica as condições dos 

ecossistemas marinhos, sendo assim há um aumento da umidade do ar e da circulação 

atmosférica, o que impacta na dinâmica das chuvas. Outras consequências são as doenças que 

podem proliferar com o aumento das temperaturas e da chuva, assim como a malária, febre 

amarela, dengue, entre outros. Além disso, populações mais vulneráveis, são mais propensas as 

ameaças das mudanças do clima, o que pode levar a mortalidade, migração e desigualdade 

(IPCC, 2014).  

No Brasil, doenças transmitidas pela contaminação da água aumentaram com a elevação 

das temperaturas em áreas tropicais como, por exemplo, em regiões mais quentes, nessas 

regiões houve aumento de doenças infecciosas como a malária, febre amarela e dengue. Em 

áreas urbanas, doenças relacionadas à poluição do ar também estão aumentando ao longo dos 

anos (UNEP, 2012). A poluição do ar, pode ser causada pela emissão de Gases de Efeito Estufa 

(GEE). No Brasil, essas emissões de GEE advém dos setores de energia, processos industriais, 

agropecuária, mudança de uso da terra e florestas e tratamento de resíduos (Brasil, 2018). 

Segundo estimativas do Instituto Socioambiental, nos anos de 2002, 2003 e 2004, as 

emissões líquidas de gases de efeito estufa no Brasil aumentou, em média 2000 Tg CO2eq, 

3200 Tg CO2eq e 3700 Tg CO2eq, respectivamente, a partir desse ano as emissões caíram 

degrativamente em média de 2500 Tg CO2eq em 2005 chegando a 1400 Tg CO2eq em 2015. 

Essa redução pode ser explicada pela as ações governamentais, através da Política Nacional 

sobre a Mudança do Clima (PNMC), essa política adota ações voluntárias de “mitigação com 

vistas a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) entre 36,1% e 38,9% em relação 

às emissões projetadas até 2020” (BRASIL, 2018, p.7).  

Nesse sentido, esses impactos advindos, das mudanças climáticas e da degradação do 

meio ambiente, implicam em efeitos negativos para a população e deixam os mais pobres cada 
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vez mais vulneráveis (UNEP, 2012). Nessa perspectiva, esses estudos indicam que as ações 

governamentais se mostram relevantes na solução desses problemas. 

Segundo Pearce et al. (1989) ações políticas direcionadas para o desenvolvimento 

sustentável colocam a economia tradicional em direção a “economia verde”. Nesse sentindo, 

quando as políticas são voltadas para o desenvolvimento, que levam em consideração o 

ecossistema, ocorre também uma expansão dos empregos verdes, os quais são definidos como 

fatores geradores do processo de uma economia tradicional para uma economia mais verde 

(UNEP, 2008). 

A transformação da economia tradicional para a “economia verde” promove benefícios 

para a sociedade, para o meio ambiente e para a própria economia. A sociedade ganha em 

termos de bem-estar, o meio ambiente pela preservação e melhoria da qualidade ambiental e a 

economia em termos de expansão de emprego e renda. Segundo o relatório das United Nations 

Environment Programme (UNEP) uma “economia verde” significa a melhoria constante do 

bem-estar social, acompanhado da igualdade social, o que implica a redução da pobreza (UNEP, 

2011). A redução da pobreza é um outro desafio a ser superado, a transição para uma “economia 

verde” pode auxiliar nesse processo. Conforme Montaldo (2013) o alívio da pobreza em si é, 

naturalmente, uma meta admirável que não deve ser negligenciada. No entanto, a pobreza não 

deve desempenhar o principal papel quando se trata de elaborar políticas voltadas para a 

degradação ambiental. 

A UNEP (2012) afirma que manter a eficiência da produção, utilizando cada vez menos 

recursos naturais, talvez seja o grande dilema enfrentado pelas sociedades modernas. A falsa 

crença da ineficiência e de altos custos ocasionados pela adoção de políticas que beneficia a 

“economia verde”, levam os formuladores dessas políticas a acreditarem que o 

desenvolvimento sustentável prejudica o crescimento econômico. É importante salientar que 

esse trade-off entre o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável é equivocado, 

uma vez que é possível pensar essa relação em termos positivos entre desenvolvimento 

sustentável e progresso econômico, em que esses dois conceitos são complementares e 

compatíveis e, assim, as economias verdes vêm ganhando mais força tanto nos países 

desenvolvidos, quanto nos países em desenvolvimento. Por exemplo, em 2010 foram criados 

nos Estados Unidos aproximadamente 3,1 milhões de empregos relacionados a bens ambientais 

e serviços. No Brasil, no mesmo ano, o número de empregos ligados à redução de danos 

ambientais foram cerca de 2,9 milhões, representando 6,6% dos empregos formais no país. 
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Nesse sentindo, Giddings et al. (2002) argumentam que o desenvolvimento sustentável 

muitas vezes se divide em três áreas individuais: a economia, a sociedade e o meio ambiente. 

Entretanto, os três conceitos são complementares e quando não há interação, esses conceitos 

isolados se tornam ineficazes e toda a população se prejudica nos três campos. Para evitar essa 

armadilha, Elkington (1998) formaliza essa divisão através do Triple Bottom Line (TBL). Nessa 

abordagem, a dimensão econômica (lucro), a dimensão social (pessoas) e a dimensão ecológica 

(planeta) representam o desenvolvimento sustentável de forma abrangente. Willard (2002) 

amplia o conceito TBL de forma a ser aplicado às empresas e a sociedade como um todo, 

utilizando uma metáfora. Nesta metáfora a economia, a sociedade e o meio ambiente formam 

um banquinho de três pernas. Se uma dessas pernas está ausente, o banquinho não se sustenta 

e quebra. Assim, a utilização dos recursos naturais de forma mais consciente e sustentável 

permite a integração entre natureza, população e economia de forma mais eficaz, reduzindo a 

pobreza, promovendo emprego e melhorando o bem-estar (UNEP, 2012). 

Portanto, é possível encontrar um ponto de equilíbrio entre a preservação ambiental e 

os níveis de produção. O possível trade-off entre políticas na preservação do meio ambiente e 

a maximização da produção no sistema econômico devem ser revistos. Autores como Grossman 

e Krueger (1991) afirmam que é possível estabelecer essa relação entre o econômico, social e 

ambiental sem prejuízo a produção, melhorando a qualidade ambiental. Dessa forma, a 

capacidade de implementar e ampliar a demanda pelos chamados empregos verdes será um 

fator determinante para o processo de transição a uma economia sustentável à medida que há 

possibilidades ainda inexploradas, o que permite construir uma economia global de baixo 

carbono (POSCHEN, 2015). Diante dessas questões até então discutidas, a proteção ambiental 

pode ser um elemento central das estratégias de crescimento e desenvolvimento econômico 

sustentáveis de uma região. Até agora, as políticas regionais no Brasil não fizeram muito uso 

desse potencial (BEZDEK et al., 2008).  

Como visto, políticas integradas e orientadas na direção do desenvolvimento sustentável 

e que promovam empregos verdes são os fatores que colocam a economia tradicional em 

caminhos mais verdes, entretanto, para que as ações governamentais se voltem na perspectiva 

do desenvolvimento sustentável, há a necessidade de medir a capacidade ocupacional verde de 

cada localidade, ou seja, quais são as regiões (estados) que possuem maior índice de empregos 

verdes. Na literatura atual essa análise quantitativa é vista em poucos trabalhos, principalmente 

quando se trata do Brasil. O trabalho de Dordmond et al. (2019) é um exemplo, no entanto 

analisa o verde ocupacional dos estados brasileiros de formal mais geral do período de  2003 a 
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2013, enquanto esse trabalho cria e analisa índices do período de 2002 a 2014 para os setores 

verdes. Sem essa medida não é possível identificar os locais e setores que necessitam de ações 

políticas mais focadas e muito menos direciona-las. Assim, esse índice além de ajudar a 

compreender quais instrumentos de política são os mais eficazes para a transição de uma 

economia industrial tradicional para uma “economia verde”, permitirá que os formuladores de 

políticas embasem seus projetos, e assim, construam medidas integrativas que visem o 

desenvolvimento sustentável e a redução de pobreza de acordo com a região e setor.  

No Brasil, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos contempla todos os 

estados brasileiros e Distrito Federal, entretanto essa política pode ser mais ou menos efetiva, 

de acordo com a região e pode ser ineficiente quando a política é aplicada sem levar em 

considerações caraterísticas, sociais, econômicas, ambientais de cada localidade, assim a 

localidade não absorve de forma plena os efeitos positivos de uma política nacional. 

Para tanto, o objetivo desse trabalho é mensurar a capacidade ocupacional verde da 

economia brasileira por meio do Índice de Emprego Verde (Green Job Index) para o setores de 

Geração de Energia Renovável (GS1), Transporte (GS2), Eficiência Energética (GS3), 

Construção Verde (GS4), Serviços de Pesquisa, Design e Consultoria (GS5), Proteção 

Ambiental (GS6), Agricultura e Reflorestamento (GS7), Manufatura (GS8), Reciclagem e 

Redução de Resíduos (GS9) e Governamental e Regulatório (GS10), sob a hipótese de que o 

verde ocupacional no Brasil é baixo para todos os setores e heterogêneo entre os estados 

brasileiros. 

Segundo Dierdorff et al. (2009), emprego verde é definido a partir das definições de 

“economia verde”, ocupação e “greening” das ocupações. O emprego verde, em sua essência, 

está ligado a ocupação e seu potencial de gerar demanda por trabalho ou novos postos de 

trabalho de forma sustentável, mesmo que não altere as habilidades do trabalhador e as suas 

tarefas. Esses empregos, portanto, são resultados dos impactos de tecnologias limpas, da 

ampliação da “economia verde” e da preocupação com a qualidade ambiental. Nesse trabalho, 

os setores e ocupações verdes foram definidos conforme classificação estabelecida pela 

O*NET. 

Para essa proposta, foi aplicada a metodologia baseada na “rede de interdependências 

entre especializações ocupacionais” e o chamado Índice de Emprego Verde, visto em 

Muneepeerakul et al. (2013) e Shutters et al. (2015). O índice fornece várias vantagens 

importantes: é um método quantitativo, define uma economia baseada em uma mistura de 

habilidades do trabalhador e sua medida permite a avaliação de regiões específicas em um país, 
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para o qual os dados de emprego são suficientemente detalhados e estão disponíveis. É 

importante salientar que o Índice de Emprego Verde, fornece o quão perto um espaço 

ocupacional de uma economia está da estrutura idealizada como “economia verde”. Esse índice 

varia de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1, maior é o verde ocupacional daquela determinada 

região e, caso o valor seja igual a 1, a economia é totalmente verde e as ocupações do setor são 

totalmente suficientes para torná-lo completamente verde naquela determinada região. 

Esse trabalho está divido além da introdução, em revisão da literatura direcionada ao 

desenvolvimento sustentável. O primeiro capítulo buscou na literatura as discussões dos termos 

como: desenvolvimento sustentável, “economia verde” e empregos verdes e suas implicações. 

O segundo capítulo coloca em evidência as questões ambientais a partir dos acordos firmados 

pela comunidade internacional. O terceiro capítulo trouxe a discussão sobre os empregos verdes 

no mundo e no Brasil, com a perspectiva de levantar estimativas sobre o nível de emprego verde 

existente. Os capítulos posteriores tratam da metodologia, resultado e discussão, e a conclusão. 
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1 A ECONOMIA VERDE E SUAS RELAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

 

1.1 Economia e desenvolvimento sustentável 

 

A Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

aconteceu em 1972, em Estocolmo, e teve o intuito de levantar discussões sobre crescimento 

econômico e meio ambiente. Mas a formalização do conceito de desenvolvimento sustentável 

surgiu no Relatório de Brundtland de 1987, a partir do conceito de “ecodesenvolvimento” 

(CGEE, 2012). As conclusões básicas das discussões dessa primeira conferência sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento evidenciaram que, se continuasse a tendência do uso acelerado e 

inconsciente dos recursos, o crescimento atingiria sua capacidade máxima em menos de 100 

anos. 

Inseridos nessa discussão, Meadows et al. (1972) publicaram o livro The Limits to 

Growth sob encomenda do Clube de Roma1. O livro aborda que o crescimento econômico 

contínuo levaria a um prejuízo severo da natureza no longo prazo. A utilização dos recursos 

naturais para atender as necessidades humanas levaria à um colapso no ecossistema, de forma 

que, os recursos utilizados não poderiam ser recuperados e as gerações futuras ficariam 

prejudicadas. Pensando nisso, no final da década de 1970 foi encontrado uma solução viável 

para o equilíbrio entre economia e o meio ambiente. A solução inicial partiu do princípio de 

que o desenvolvimento poderia ser sustentável à longo prazo desde que se adaptasse as 

condições estabelecidas ao meio ambiente (PIRAGES, 1977; COOMER, 1979). Esse 

entendimento foi proposto, posteriormente, por Brüseke (1994), que reforçou a possibilidade 

de conciliar natureza, economia e sociedade. Brüseke (1994) ressalta que, quando há 

entendimento dos recursos limitados, é possível conciliar natureza e necessidade humanas de 

forma equilibrada, de modo que cada ser humano se satisfaça. Tal equilíbrio dependerá da 

consciência dessa população e quanto mais rápido isso aconteça, maior a probabilidade de êxito. 

Na busca de alternativas possíveis para uma economia mais sustentável, surgiu em 1973 

o conceito “ecodesenvolvimento”, introduzido por Maurice Strong, após a Conferência de 

Estocolmo. Esse conceito defendia a utilização dos recursos naturais locais preservando a 

natureza. A partir dessa proposta, algumas estratégias foram traçadas para estabelecer a 

                                                
1 O Clube de Roma é formado por um grupo de especialistas que se reúnem para debater assuntos relacionados a 

economia internacional, política e também, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Foi fundado em 1968, 

entretanto ficou conhecido a partir de 1972, após a publicação do livro "Os Limites do Crescimento".  
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transição de uma economia tradicional para uma economia sustentável e esse estudo foi guiado 

por Sachs (1993). O estudo, a princípio, levantava pontos sobre os desejos humanos, apontando 

que esses desejos deveriam ser modificados de modo que apenas as satisfações básicas dos 

indivíduos deveriam ser consideradas. Nesse sentido, as gerações presentes se 

responsabilizariam pelas gerações futuras, usufruindo dos recursos de forma consciente. Assim, 

é possível pensar que a cooperação social, assim como a preservação dos recursos naturais e a 

educação, são fatores fundamentais para o conceito de “ecodesenvolvimento” (BRÜSEKE, 

1994). 

Instituições como o United Nations Organization (UN), através do Relatório de 

Brundtland de 1987, e World Bank (1987) buscaram definições mais consistentes sobre o 

desenvolvimento, na intenção de que a definição desse conceito guiasse o desenvolvimento 

para caminhos cada vez mais sustentáveis. No Relatório de Brundtland de 1987, o 

desenvolvimento sustentável foi definido como o desenvolvimento que atende as necessidades 

humanas da geração atual, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Assim, 

entende-se que o limite da biosfera e os recursos que ela oferece devem ser considerados, 

atendendo ambos, o homem do presente e do futuro, de forma satisfatória (UN, 1987). 

O mesmo relatório evidencia os limites sociais e da natureza, apontando uma quantidade 

de recurso mínimo que satisfaça o bem-estar social que deva ser garantido a toda a população. 

É posto que, a natureza oferece recursos finitos e estes devem ser maximizados em prol da 

população, considerando os efeitos da degradação ambiental para a sociedade atual e para a 

geração futura. Além disso, a economia, sociedade e o meio ambiente devem ser aliados, ou 

seja, o crescimento econômico, por exemplo, não pode ser sustentado no longo prazo quando 

há prejuízos severos à natureza ou à sociedade. Na falta de uma das concepções que estabelecem 

o tripé, não existe equilíbrio e o desenvolvimento sustentável falha no longo prazo (UN, 1987). 

Nesse sentindo, para alcançar o desenvolvimento sustentável, o Relatório Brundtland, 

estabelece para os países medidas dos recursos básicos, como alimentação, água, saúde, 

educação e moradia. A limitação do crescimento populacional, a preservação da biodiversidade 

e dos ecossistemas, o incentivo as tecnologias no uso de fontes de energias renováveis e as 

tecnologias ecológicas adaptadas principalmente nos países não industrializados no longo 

prazo, também são ações que devem induzir o processo produtivo. Ademais, foram firmadas 

metas internacionais por organizações de desenvolvimento, como a proteção internacional da 

Antártica e oceanos, estratégias de desenvolvimento sustentável na busca de melhor uso dos 
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recursos naturais e maximização do processo produtivo através de tecnologias “limpas”, toda 

essa discussão levaria o desenvolvimento para rumos mais sustentáveis (UN, 1987). 

O World Bank (1987), assim como a UN (1987), buscou também definir o 

desenvolvimento sustentável, como já mencionado. A definição do Banco Mundial parte da 

interação entre diminuição da pobreza, crescimento econômico e meio ambiente. Segundo o 

relatório do Banco Mundial, a pobreza deve ser um ponto de atenção do desenvolvimento 

sustentável, isto é, não é possível desenvolvimento no qual as condições humanas básicas sejam 

negligenciadas. No mundo em que a pobreza é evidente, as questões ambientais na busca de 

um equilíbrio sempre estarão suscetíveis ao fracasso. Além de tudo, os Estados devem 

promover crescimento econômico, bem-estar e proteger o meio ambiente na mesma proporção. 

Os três fundamentos são essenciais para o desenvolvimento sustentável de modo que, são a 

base para as instituições internacionais e governos na formulação de políticas 

desenvolvimentistas (WORLD BANK, 1987). 

Paul (2008) retoma a discussão proposta pelo World Bank (1987), enfatizando que a 

redução da pobreza é uma questão preocupante ligada ao conceito de desenvolvimento 

sustentável. O autor argumenta que parece que "(...) o que começou como um chamado para 

proteger o meio ambiente a serviço dos direitos humanos e desenvolvimento tornou-se um apelo 

mais específico para priorizar melhorias no bem-estar dos muito piores agora e no futuro” 

(PAUL, 2008, p. 579). 

O trabalho de Montaldo (2013) é um exemplo recente dessa discussão. Segundo o autor, 

o alívio da pobreza em si é um objetivo admirável, que não deve ser negligenciado, mas que 

também não deve ser o foco central dos formuladores de políticas das questões ambientais. 

Robinson (2004) chega a uma conclusão semelhante, argumentando que “uma abordagem da 

sustentabilidade que seja integradora, orientada para a ação, vai além das correções técnicas, 

incorpora um reconhecimento da construção social do desenvolvimento sustentável e envolve 

as comunidades locais de novas maneiras” (ROBINSON, 2004, p. 369), ou seja, quando a 

política de desenvolvimento é integradora, ela é capaz de garantir melhorias ambientais e 

melhoria nas questões sociais, proporcionado um potencial alívio da pobreza. 

Pezzey (1992) argumenta que o desenvolvimento sustentável é parte da 

“interdependência da economia e do meio ambiente, conceito cada vez mais importante para os 

formuladores de políticas em todo o mundo” (PEZZEY, 1992, p.1). A partir dessa afirmação, 

o autor mostra que quase todas as definições em torno do desenvolvimento sustentável até 1992 

têm como foco a geração presente como responsável pela geração futura, e que todas as 
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gerações têm o mesmo direito de usufruir dos recursos dispostos pela natureza, o que está de 

acordo com a definição da UN (1987) e World Bank (1987). Este conceito deve ser considerado 

em suas diferentes formas, uma vez que o mundo está em constante mudança e novas relações 

podem surgir. Nessa visão, é importante considerar o quão os recursos naturais são relevantes 

para a constituição do bem-estar na sociedade e o quão esses recursos podem ser transformados 

ou substituídos ao longo de sua utilização. 

Uma abordagem mais recente sobre o conceito de desenvolvimento sustentável foi 

desenvolvida por Daly e Farley (2009), que discute a importância de conciliar a economia e a 

ecologia, assim como visto em UNEP (1987), World Bank (1987) e Pezzey (1992). Segundo os 

autores, o crescimento econômico não se sustenta a longo prazo quando as questões ambientais 

são abandonadas, uma vez que o crescimento é infinito em um ecossistema de recursos finitos. 

Além disso, seria equivocado desassociar a economia da ecologia, quando os dois assuntos são 

estudados separadamente e depois são unidos na tentativa de encontrar uma solução para o 

desequilíbrio do meio ambiente. Como resultado, as soluções são superficiais e não resolvem o 

problema em sua totalidade. Tanto a economia como ecologia são termos complexos e o estudo 

desassociado destes nega os problemas fundamentais presentes em cada um deles. 

Nesse sentido, a relação entre a economia e o meio ambiente é, para Daly e Farley 

(2009), induzida pelo princípio de escassez dos recursos. O agravante nesse processo é que os 

recursos não são alocados de forma equilibrada, posto que os indivíduos nem sempre têm os 

mesmos objetivos maximizadores. Assim, a alocação dos recursos disponíveis só é eficiente se 

as distribuições desses recursos entre os indivíduos forem equilibradas. Quando os recursos 

mesmo que abundantes, são destinados apenas a uma pequena parte da população, gera-se 

desequilíbrios sociais tais como, pobreza e desigualdade. 

 Em resumo, as percepções acerca do desenvolvimento sustentável se assemelham, 

quando o desenvolvimento sustentável é constituído considerando os efeitos da degradação 

ambiental para a sociedade atual e da geração futura. Isto é, essas definições são moldadas pela 

utilização dos recursos naturais finitos, sendo que a geração atual deve repensar seus hábitos de 

consumo e produção sob responsabilidade de garantir a utilização destes recursos para a geração 

futura. No entanto, essa discussão pode divergir entre autores. 
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1.2 Economia verde: conceito e discussões 

 

Partindo do conceito de desenvolvimento sustentável discutido no tópico anterior, a 

transição de uma economia tradicional para uma verde permitiria que as economias atingissem 

o equilíbrio entre crescimento e meio ambiente, dado que o “esverdeamento” da economia seria 

justamente o novo instrumento impulsor do crescimento. 

O trade off entre crescimento econômico e sustentabilidade ambiental, bem como a ideia 

equivocada de que a “economia verde” seria uma meta com possibilidades de alcance apenas 

por países ricos, foram fatores também fundamentais na constituição do conceito de economia 

verde, e portanto, dos empregos verdes. 

Segundo o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2012) as discussões sobre 

“economia verde” antecederam o próprio conceito e o entendimento sobre suas principais 

características e fundamentos são interpretados por estudiosos do tema, de forma diferente, em 

caráter complementar ou semelhante. 

A primeira definição sobre “economia verde” encontra raízes no trabalho de Pearce 

(1989). Para esse autor, a “economia verde”, é definida a partir de sua capacidade em gerar 

atitudes sustentáveis ao longo do tempo, de forma que esse comportamento melhora o bem-

estar social, o uso de forma mais equilibrada dos recursos naturais e a qualidade ambiental. 

Sendo assim, Pearce (1989) sugere que a economia moderna se tornaria uma “economia verde” 

através de ações sustentáveis de todos os agentes econômicos. Para tanto, algumas ações são 

sugeridas no estudo, como a cobrança de taxas de poluição e a reciclagem de materiais nas 

indústrias. 

Em um estudo posterior, Pearce (1992) analisa o “Homo economicus”, trabalho em que 

o indivíduo maximiza sua utilidade conforme suas necessidades, sendo isso uma atitude egoísta 

que tenderia a provocar um prejuízo coletivo. Sendo assim, para o bem comum de toda 

sociedade, o egoísmo e a individualidade do homem devem ser abandonados. Nesse contexto, 

a definição de “economia verde” ganha um significado que parte justamente dessa conduta, a 

qual deva ser guiada por mudanças no comportamento individual e egoísta do homem em prol 

do social. Ou seja, a economia tradicional se torna verde quando é baseada na sustentabilidade 

e bem comum. Entretanto, o termo sustentabilidade não é definido de forma detalhada. Por 

último o autor apresenta a relação entre os termos “dissociação” e “economia verde”, em que a 

economia se torna mais verde quando existe a “dissociação” dos métodos produtivos. Dessa 

forma, o processo produtivo é repensado utilizando o mínimo de recursos naturais possíveis ao 

mesmo tempo em que se mantém a mesma eficiência produtiva. 
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Além das atitudes individuais do homem e dos conceitos de sustentabilidade e 

“dissociação”, Pearce (1992) analisa outros fatores que influenciam o alcance da “economia 

verde”, delineado no estudo como “o caminho do meio”. O funcionamento do mercado, a 

administração governamental e os estudos ambientais são os fatores do meio que podem 

influenciar de forma positiva ou negativa a “economia verde”, o que dependerá de um bom ou 

ruim andamento destes processos. Assim, o mercado é ineficiente, por exemplo, quando os 

investimentos são mal avaliados ou alocados de forma inadequada e não há maximização dos 

recursos a favor da população. A ineficiência do governo é notada pela má administração, o 

que gera ineficiência na economia. Já estudos sobre o meio ambiente são necessários para a 

compressão das questões ambientais e como estas se relacionam com a economia e a sociedade. 

Isto posto, as correções desses fatores aumentariam as chances da economia tradicional se 

tornar mais sustentável, tal que a interação da sociedade, governo e das empresas com o meio 

ambiente conduziria à “economia verde”. 

Os levantamentos de Pearce (1989) evidenciavam ainda na década de 1980, a 

necessidade da economia se transformar em uma economia mais sustentável, minimizando os 

efeitos da poluição e das más ações humanas sobre o meio ambiente. Mas, apenas em 2008, 

diante da crise financeira e da necessidade de retomar o crescimento da economia mundial de 

forma mais sustentável, o trabalho desenvolvido pela UNEP (2011) tornou o conceito 

“economia verde” mais relevante, através do Green Economy Initiative (GEI). 

Por meio do GEI foram recomendadas medidas para tornar a economia mais verde, 

como fomentar investimento público, reformas políticas e mudanças na regulação.  Através 

dessas ações esperava-se garantir a transformação da economia tradicional em “economia 

verde”, reforçando os empregos e combatendo problemas sociais, como a pobreza. 

A definição sobre “economia verde”, portanto, relaciona-se ao conceito de 

desenvolvimento sustentável e cada definição tem suas particularidades e uma não substitui a 

outra. A “economia verde” seria, então, na concepção da UNEP: 

 

“uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade 

social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez 

ecológica. Em outras palavras, uma economia verde pode ser considerada como tendo 

baixa emissão de carbono, é eficiente em seu uso de recursos e socialmente inclusiva. 

Em uma economia verde, o crescimento de renda e de emprego deve ser impulsionado 
por investimentos públicos e privados que reduzem as emissões de carbono e poluição 

e aumentam a eficiência energética e o uso de recursos, e previnem perdas de 

biodiversidade e serviços ecossistêmicos” (UNEP, 2011, p.2). 
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A definição da OECD (2010) sobre economia verde e sustentável parte do princípio de 

que a proteção da natureza, a regulamentação das atividades ambientais e qualquer utilização 

de recursos naturais deve ser medida para causar o mínimo de danos à natureza. Nessa 

perspectiva, o uso de tecnologias mais limpas permitiria a utilização dos recursos de forma mais 

eficiente e eficaz, tanto para a natureza quanto para os indivíduos. Acompanhando essas 

tecnologias, os empregos verdes, teriam um papel fundamental na “qualidade ambiental” no 

longo prazo, através da recuperação do que foi degradado e da redução dos prejuízos ao 

ecossistema em diferentes setores econômicos (OECD, 2010). 

Segundo estudo do CGEE (2012), a “economia verde” é a forma mais sólida de mudar 

as economias dos países para atingir o desenvolvimento mais sustentável, em que as ações dos 

agentes econômicos são moldadas com base nos ecossistemas, na escassez dos recursos 

naturais, na eficiência energética e na mudança do clima. Pautado nessa lógica, “economia 

verde” estaria relacionada à “economia de baixo carbono” que, no caso do Brasil estaria 

fundamentada na Lei de Mudança do Clima que estabelece princípios, diretrizes e objetivos 

para o Brasil sobre as mudanças climáticas e na economia de baixo carbono. 

O CGEE (2012) traz diversas discussões sobre “economia verde” ao não assumir uma 

abordagem única. Por meio de diversas abordagens, fica evidente a necessidade de associar o 

conceito às questões sociais como a pobreza e bem-estar. Além disso, esse processo de transição 

para a “economia verde” não ocorre de forma homogênea para todos os países, uma vez que 

devem ser consideradas características e peculiaridades de cada localidade. 

Para Hargrave e Paulsen (2012) a concepção de “economia verde” é semelhante à 

levantada pelo UN (1987) sobre desenvolvimento sustentável. Segundo essa abordagem, os 

limites dos recursos, do ecossistema e do planeta definem a “economia verde”, a medida que 

esses limites mediante conscientização, inovações e tecnologias podem estabelecer o nível de 

produção, de consumo e de distribuição desses recursos. 

No mesmo sentido que a trajetória da “economia verde” é diferente entre países, 

segundo as características e peculiaridade, Hargrave e Paulsen (2012) ressaltam que “ as 

estratégias nacionais podem e devem ser diferentes entre si e devem estar baseadas nas dotações 

de recursos naturais, humanos e de capital existentes em cada país” (HARGRAVE e 

PAULSEN, 2012, p. 13). 

Uma outra perspectiva sobre “economia verde” é defendida por Sawyer (2015, na qual 

o Estado deve garantir a todos, por meio de políticas, os mesmos direitos e manter as “funções 

ecossistêmicas interligadas”. Isto é, uma boa gestão por parte do governo direciona a economia 
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para rumos mais verdes, o que foi visto também no estudo de Pearce (1992) ao se definir 

desenvolvimento sustentável. 

Além disso, Sawyer (2015) faz distinção entre o conceito de desenvolvimento 

sustentável e de “economia verde”. Para o autor, a “economia verde” tem por base as 

transformações climáticas, a diminuição da emissão de gás carbono, a utilização de energias 

renováveis e a eficiência energética. Entretanto, esse conceito não incorpora aspectos 

importantes dos efeitos da economia tradicional sobre o meio ambiente, pois este estudo não 

sugere alternativas que resolvam a “poluição industrial”, os “resíduos urbanos”, a “água 

superficial e subterrânea” e os chamados “rios aéreos”, por exemplo. Assim, os resultados 

encontrados podem ser equivocados ou até negativos. Quando esses aspectos estão ausentes no 

desenvolvimento econômico e também não são incentivados e garantidos pelo Estado, o 

desenvolvimento de políticas torna-se falho e ineficiente.  

Por isso, o termo desenvolvimento sustentável não deve ser substituído pela “economia 

verde”, uma vez que essa não satisfaz todas as necessidades humanas presentes e futuras, no 

que se refere ao pensamento mais sustentável. Além disso, este conceito pode se tornar 

superficial quando não tratada de forma adequada, perdendo talvez fundamentos principais, 

como as mudanças nos hábitos de consumo e produção. 

Por fim, Sawyer (2015) sugere que a “economia verde” seja complementar ao conceito 

de desenvolvimento sustentável e, para isso, a definição da primeira deve ser mais ampla e bem 

definida, para não causar diversas interpretações. Assim, a forma com que os Estados tratarão 

o termo “economia verde” fará diferença para as gerações futuras e para construir políticas 

públicas voltadas para as questões ambientais. 

 

1.3 Emprego verdes (Green Jobs) 

 

A consciência de um ecossistema limitado pelos recursos escassos, leva os estudiosos e 

policymakers a buscarem o equilíbrio entre a relação do homem e a natureza. Há uma 

preocupação recorrente de como conciliar as ações, as necessidades e os desejos humanos a 

esses recursos, considerando a responsabilidade da geração atual na utilização dos meios 

existentes para que estes meios estejam disponíveis para as gerações futuras, o que retoma a 

concepção de desenvolvimento sustentável. A economia deve-se atentar-se às questões 

ambientais e ações humanas, buscando conciliar as restrições que o meio ambiente impõe a 

sociedade (CAVALCANTI, 1994). 
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Nesse sentido, a concepção das restrições ambientais e os novos hábitos de consumo e 

produção direciona a economia tradicional para a “economia verde” através de políticas 

voltadas para o desenvolvimento que consideram o meio ambiente e isso permite uma expansão 

dos empregos verdes. 

Na literatura, existe uma variedade de definições sobre empregos verdes em UNEP 

(2008), Apollo-Alliance (2008), Muçouçah (2009), OECD (2010) e Bakker e Young (2012). A 

UNEP (2008) traz a percepção de uma crescente consciência por parte de indivíduos pelas 

questões ambientais. Através de um programa global que recruta pessoas para vagas de 

trabalho, os candidatos identificam os empregos ditos verdes e buscam empresas que tenham 

responsabilidade ambiental, se comprometendo com o meio ambiente de alguma forma, seja na 

redução de GEE ou criando algum projeto com teor ambiental interno ou externo às empresas. 

A consciência ambiental leva a criação de empregos verdes. Entretanto, há grande 

dificuldade de definir o que são esses empregos verdes. Lidar com as mudanças climáticas e 

com as constantes transformações da economia moderna são dois grandes desafios, o que 

dificulta também a consolidação de uma definição (UNEP, 2008). 

Segundo a própria UNEP (2008) emprego verde é todo tipo de trabalho na agricultura, 

manufatura, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e administrativas que contribuem de forma 

relevante para restaurar ou melhorar a qualidade ambiental. Além disso, ele também deve ser 

associado a boas condições de trabalho físico e mental, salários justos e garantir os direitos dos 

trabalhadores. 

De acordo com Muçouçah (2009), a definição de empregos verdes segundo a 

International Labour Office (ILO) seria a de ‟postos de trabalho decente em atividades 

econômicas que contribuem significativamente para reduzir emissões de carbono e/ou para 

melhorar/conservar a qualidade ambiental”. O autor define dois grupos para alocar as atividades 

econômicas referentes aos empregos verdes. No primeiro grupo estão as atividades econômicas 

ligadas a diminuição GEE e atividades que melhoram a qualidade do meio ambiente, e no 

segundo grupo estão as atividades extrativista e que dependem da qualidade ambiental, como 

as empresas de extração mineral e de indústrias de base. 

A definição de emprego verde, utilizada neste trabalho, é dada pelo O*NET. Antes de 

qualquer definição, Dierdorff et al. (2009) ressalta a relevância de definir “economia verde” 

antes de definir o emprego verde propriamente dito. Sendo assim, para encontrar as ocupações 

presentes na base de dados do O*NET relacionadas a “economia verde”, deve-se definir a 

“economia verde”: 
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“A economia verde engloba a atividade econômica relacionada, à redução do uso de 

combustíveis fósseis, diminuição da poluição e emissões de gases de efeito estufa, 
aumento da eficiência do uso de energia, reciclagem de materiais e desenvolvimento 

e adoção de fontes renováveis de energia” (Dierdorff et al., 2009, p.3) 

 

A partir dessa concepção, Dierdorff et al. (2009) definiu os empregos verdes como 

qualquer emprego classificado pela O*NET que são desencadeados pela adoção da “economia 

verde” sobre as ocupações. Nesta nova economia, pode-se incluir o aumento da demanda por 

ocupações existentes, mudanças nos requisitos de trabalho e criação de novas ocupações 

necessárias para o desempenho ocupacional. Esse processo em que ocorre o efeito da 

“economia verde” sobre as ocupações é definido pelo autor de “greening” das ocupações. 

A definição de “greening” das ocupações está associada as três categorias, que são 

responsáveis por definirem o emprego verde, a saber: Green Increased Demand Occupations 

(Ocupações de Demanda Aumentada Verde); Green Enhanced Skills Occupations (Ocupações 

Aprimoradas de Habilidades Verdes) e Green New and Emerging (N&E) Occupations 

(Ocupações Novas e Emergentes). O Green Increased Demand Occupations refere-se ao 

aumento de demanda por ocupações existentes devido a “economia verde”; as Green Enhanced 

Skills Occupations remetem a influência da “economia verde” através da tecnologia e das 

atividades que melhoram as habilidades de trabalho, ou seja, “os propósitos essenciais da 

ocupação permanecem os mesmos, mas as tarefas, as habilidades, o conhecimento e elementos 

externos, como credenciais, foram alterados” (DIERDORFF et al., 2009, p.4); e o Green New 

and Emerging (N&E) Occupations são criadas a partir do impacto da “economia verde” na 

geração de novos postos de trabalho. 

A partir dessas definições, os empregos verdes foram alocados em diferentes setores: 

Geração de Energia Renovável; Transporte; Eficiência Energética; Construção Verde; Serviços 

de Pesquisa, Design e Consultoria; Proteção Ambiental; Agricultura e Florestamento; 

Manufatura; Reciclagem e Redução de Resíduos e Administração Governamental e 

Regulatória. Essa divisão também será utilizada no presente trabalho. 

Apesar das dificuldades para realizar tais estimativas, a discussão acerca do emprego 

verde é válida, em razão de que esses postos de trabalho estão vinculados à melhoria da 

qualidade ambiental, consequência do processo de transição da economia tradicional para a 

“economia verde”. Segundo a UNEP (2012), o setor da agricultura sustentável tende a criar 

mais empregos diretos e indiretos do que a agricultura tradicional. Se as práticas da agriculta 

tradicional mudassem para práticas orgânicas, iria se criar na Grã-Bretanha cerca de 93 mil 
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novos postos de trabalho, já que a atividade da agricultura orgânica exige mais trabalho do que 

a da tradicional.  

À medida que o setor de energia renovável como a solar e a eólica cresce, a cada 1 

megawatt (MW) gerados, a indústria eólica cria 14 empregos. Os trabalhos na construção de 

uma indústria eólica representam mais de 80% dos empregos da indústria. Na medida em que 

se aumenta a capacidade instalada dessas indústrias, os parques eólicos se tornam cada vez mais 

importantes na geração de empregos, principalmente, para países que ainda demandam a 

importação de equipamentos para o funcionamento do parque (UNEP, 2012). 

Referente ao setor de reciclagem, estima-se que há 1,6 milhões de empregos com 

faturamento médio acima de U$200 bilhões. Nos Estados Unidos, o salário médio anual de um 

trabalhador nesse setor é de U$ 33.000, o que supera o salário médio do país. Em 2030, se a 

taxa de reciclagem de “fluxo de resíduos sólidos urbanos (RSU) e sua construção e detritos de 

demolição” aumentar para 75%, criar ia-se mais 2,3 milhões de empregos diretos. Dessa forma 

o setor é significativo para geração de emprego, renda e meio ambiente (UNEP, 2012). 

Com base no relatório da ILO (2018), os empregos verdes têm contribuído 

significativamente para tornar a economia mais verde, junto de tecnologias e práticas 

empresariais sustentáveis, que advém do compromisso das empresas de manterem o esforço 

para alcançar a sustentabilidade ambiental a nível global. 

Segundo esse mesmo relatório, a transição para uma economia verde irá inevitavelmente 

causar perdas de emprego em certos setores, já que as indústrias intensivas em carbono e 

recursos não renováveis tenderão a ser reduzidas. Entretanto, essa perda será compensada pelas 

novas oportunidades de emprego fomentados pela sustentabilidade. Medidas tomadas na 

produção e uso de energia, por exemplo, acarretarão a perda de emprego de aproximadamente 

6 milhões de pessoas, por outro lado, essas mesmas medidas também gerarão 24 milhões de 

novos empregos. O aumento líquido de aproximadamente 18 milhões de empregos em todo o 

mundo será o resultado da adoção de práticas sustentáveis, incluindo mudanças na no setor de 

energia, o crescimento projetado no uso de veículos elétricos e aumentos na eficiência 

energética em edifícios existentes e futuros, bem como novas construções consideradas verdes. 

Assim, discutir economia sustentável embasadas em empregos verdes torna-se bastante 

importante para fomentar o processo de transição de uma economia tradicional para uma 

“economia verde”. 
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2 PENSANDO OS PROBLEMAS AMBIENTAIS: AÇÕES, POLÍTICAS E 

LEGISLAÇÕES 

 

2.1 A questão ambiental: um breve histórico 

 

A preocupação com questões ambientais iniciou-se no final da década de 1960, quando a 

percepção sobre os temas relacionados ao meio ambiente era limitada. Carson (1969) propôs 

explicar os efeitos do uso excessivo de pesticidas sobre a saúde humana e sobre os animais, 

trabalho que impulsionou as reflexões iniciais sobre o meio ambiente. Os resultados 

encontrados pela autora indicaram que o uso de pesticidas era danoso à saúde humana e reduzia 

a população de pequenos animais (POTT e ESTRELA, 2017). 

No ano de 1972, houve a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. Na conferência surgiu a UNEP, organização responsável por 

administrar os 26 princípios2 sobre as questões ambientais e sociais e que estabeleceu a relação 

entre a natureza e o homem. Esse documento também ficou conhecido como Declaração de 

Estocolmo. 

A principal conquista da Declaração de Estocolmo, segundo Lago e Aranha (2006), foi 

a inclusão permanente do tema ambiental a nível global. A criação da UNEP teve sua 

relevância, de modo que incentivou os países a criarem órgãos voltados para as questões 

sustentáveis, intensificou a participação das organizações civis e não governamentais nos 

problemas ambientais e ainda fortaleceu as organizações não governamentais. Ela ainda foi 

essencial para manter os debates e negociações por parte dos agentes tomadores de decisão nos 

anos consecutivos. A Declaração em si, atingiu tamanha importância pela complexidade e 

urgência acerca das questões ambientais que não tinham sido previstas por nenhum governo 

naquela época. Visto a necessidade de se debater nacionalmente os problemas decorrentes da 

economia tradicional, alguns países criaram instituições sólidas fortalecendo programas 

voltados para o meio ambiente. “No caso brasileiro, logo após a Conferência, foi criada a 

Secretaria Especial de Meio Ambiente, a SEMA, no âmbito do Ministério do Interior” (LAGO 

e ARANHA, 2006, p.49) 

Segundo UNCED (2018), desde os anos de 1990, a sustentabilidade tornou-se o 

problema mais urgente que o mundo atual precisava resolver. Assim, a partir de 1990 foram 

                                                
2 Para maiores informações consultar acervo virtual da Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da Universidade 

de São Paulo (USP), disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/meio-ambiente/declaracao-de-

estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html  

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/meio-ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/meio-ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html
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convocadas 12 conferências para tratar dos assuntos relacionados ao meio ambiente, o que 

originou uma agenda comprometida com a utilização dos recursos naturais de forma mais 

responsável e equilibrada. Em 1991, foi criado o Global Environment Facility (GEF), como a 

principal ferramenta de financiamento de programas e projetos com o compromisso principal 

de proteção e promoção do desenvolvimento sustentável. Os países desenvolvidos garantiram 

a participação dos países em desenvolvimento. O projeto piloto objetivava a redução de GEE e 

do aquecimento global, a proteção da biodiversidade, a proteção das águas internacionais e 

proteção da camada de ozônio (GEF, 2019). 

Nesse contexto, o World Bank tornou-se a principal instituição responsável pela gestão 

do GEF. A UNEP, por sua vez, forneceu apoio aos países no cumprimento das obrigações 

assumidas pelos mesmos nas convenções ambientais e incentivou a criação de mecanismos para 

efetivá-las. Houve, portanto, mudanças nas ações do World Bank em relação à proteção 

ambiental e à inovação. A Resolução do Conselho do World Bank definiu que por um período 

de 3 anos, entre 1991 e 1994, os países participantes 3 não exerceriam poderes políticos sobre 

o fundo e as regras deveriam ser cumpridas sem nenhuma intervenção do Estado. Toda a 

experiência do período de 3 anos serviu para o pensamento de uma instituição independente 

que atendesse os interesses globais sobre o meio ambiente. (UNCED, 2018). 

No ano seguinte da criação do fundo em 1992, aconteceu a II Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, denominada como Eco-92 no Rio de Janeiro. 

O objetivo da conferência foi a preocupação com as mudanças climáticas e seus impactos à 

natureza, à sociedade e à economia. Os resultados principais da conferência foram o surgimento 

da Agenda 214 e a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. A Declaração 

tinha como objetivo “estabelecer uma nova e justa parceria global mediante a criação de novos 

níveis de cooperação entre os Estados, os setores-chaves da sociedade e os indivíduos” 

(RAMID e RIBEIRO, 1992, p.153). Conforme evidencia Mota (2008) a Agenda 21 foi dividida 

em 40 capítulos, voltados para os problemas sociais e ambientais. Sendo que 8 ressaltam os 

problemas socioeconômicos, 7 destacam a função dos grupos sociais, 11 salientam os 

mecanismos de implantação das novas políticas e 14 abordam o uso dos recursos naturais. O 

                                                
3 Para maiores informações sobre os países participantes The Global Environment Facility (GEF), consultar 

Participant Countries (GEF,2009). Disponível em:  http://www.thegef.org/partners/participant-countries 

 
4 Criando em 1992, a Agenda 21 definida como “um instrumento de planejamento para a construção de sociedades 

sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e 
eficiência econômica” (MMA, 2018). Para conferir na íntegra todos os capítulos da Agenda 21. Disponível em : 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21.html, acesso 21 outubro de 2018.  

 

http://www.thegef.org/partners/participant-countries
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21.html
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primeiro capítulo da Agenda 21 evidencia que relação entre o meio ambiente e o homem 

aconteça de forma harmoniosa. O capítulo dois ressalta a necessidade da cooperação entre as 

nações na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Além disso, a Agenda aborda questões 

sociais, como o combate à pobreza. De forma geral, a criação da Agenda auxiliou no avanço de 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável. 

Segundo a UNEP (2008), além da criação da Agenda 21 em 1997, o relatório elaborado 

na Eco-92, no Rio de Janeiro sobre mudanças climáticas, deu origem ao chamado Protocolo de 

Kyoto. O Protocolo de Kyoto entrou em vigor em fevereiro de 2005 e, basicamente, foi um 

tratado internacional com o objetivo de conter os impactos causados pela emissão de GEE. Do 

mesmo modo, foram incluídas metas que buscavam a melhoria da eficiência energética. Foram 

também estabelecidas metas para aumentar as pesquisas sobre recursos de energias renováveis 

e promoção de políticas, de forma a minimizar a emissão dos GEE. Ainda foi acordado a 

aplicação e compartilhamento sobre tecnologias capazes de transformar o clima e estabelecido 

que o clima deveria ser observado de forma mais rotineira para fins analíticos. Além do mais, 

foi sugerido a ampliação e melhoria dos dados sobre GEE e determinado uma quantidade de 

GEE que cada nação poderia emitir dentro de um certo período. 

Nessa sequência, em 2005, outra conferência sobre mudanças climáticas foi realizada 

na França, que ficou conhecida como o Acordo de Paris. UNFCCC (2018) salienta que o acordo 

fortaleceu o compromisso entre as nações sobre as mudanças do clima e os impactos dessas 

mudanças no meio ambiente, social e econômico. Segundo UNFCCC (2018) o Acordo de Paris 

é um documento internacional firmado por diversos países para combater os efeitos das 

alterações do clima, monitorar e reduzir os GEE. Ele foi elaborado na 21ª Conferência das 

Partes (COP-21) da United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).  

Este Acordo teve como objetivo principal responder os prejuízos causados pela mudança 

climática e manter o aquecimento global médio em até 2 ºC. Para garantir tais esforços, ficou 

definido a criação de “fluxos financeiros adequados, um novo quadro tecnológico e um quadro 

reforçado de capacidades”. Ainda foi estabelecido que países desenvolvidos apoiariam os 

países em desenvolvimento e em contrapartida, os países em desenvolvimento auxiliariam os 

países mais vulneráveis numa contribuição mútua. Outros pontos essenciais foram definidos, 

como a obrigação dos países em informar os Intended Nationally Determined Contributions 

(INDCs), que são documentos de nível nacional que registram as contribuições e compromissos 

sobre as questões relacionadas as mudanças do clima. De acordo com os INDCs, a cada 5 anos 

dever-se-ia informar o que foi realizado em relação ao compromisso firmado sobre as mudanças 
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climáticas, configurando transparência às informações e também para garantir o cumprimento 

dos compromissos em sua integralidade (UNFCCC, 2018). 

A cooperação internacional fortalece a adaptação das nações às mudanças climáticas. O 

acordo tenderia a ajudar os países vulneráveis a lidar de forma mais satisfatória com as 

alterações climáticas, o que implica em um melhor desenvolvimento social, econômico e 

natural para estes países. As práticas do mundo atual, portanto, envolvem muito mais que a 

produção e o consumo de bens e serviços (UNFCCC, 2018).  

Nesse sentindo, os governos, as comunidades e a iniciativa privada se mobilizaram e se 

mobilizam com um único objetivo: o de trilhar caminhos mais verdes. Dessa forma, os acordos 

internacionais sobre as mudanças do clima e os novos modos de consumo e produção foram e 

são essenciais para o equilíbrio da interação entre o meio ambiente e a sociedade. Conclui-se 

ainda que dado as propostas para atingir esse fim, novas tecnologias e capacidades ocupacionais 

verdes seriam essenciais. 

 

2.2  Acordos Internacionais e a questão ambiental no contexto internacional 

 

A questão ambiental, conforme Pereira (2015), passou a exercer um papel fundamental 

na agenda da política internacional. A sustentabilidade envolve temas como a economia e a 

sociedade, dois campos importantes para o Estado. No entanto, o trabalho desenvolvido pelo 

IPEA (2012) constatou que, apesar dos países reconhecerem a importância dos acordos 

firmados nas conferências, muitos deles não agiram na perspectiva de reduzir os danos 

ambientais. Um desses acordos partia do princípio de que os países desenvolvidos 

compreenderiam qual a magnitude dos impactos ambientais promovidos por suas nações. 

Quando comparado aos países em desenvolvimento, os países desenvolvidos são os maiores 

responsáveis pela degradação causada no meio ambiente. No princípio 7, da Declaração do Rio, 

países desenvolvidos declararam sua responsabilidade sobre a crise ambiental: 

 

“Os Estados devem cooperar, em um espírito de parceria global, para a conservação, 

proteção e restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre. 

Considerando as distintas contribuições para a degradação ambiental global, os 

Estados têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países desenvolvidos 

reconhecem a responsabilidade que têm na busca internacional do desenvolvimento 

sustentável, em vista das pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio 

ambiente global e das tecnologias e recursos financeiros que controlam (Ramid e 

Ribeiro, 1992, p. 155). 
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 A esse respeito, o IPEA (2012) ressalta que apesar do reconhecimento sobre a 

importância das práticas sustentáveis, na prática os países ricos ainda não aceitaram plenamente 

as condições diferenciadas. De forma que esses acordos, firmados por essas nações, se 

encontram em diferentes fases de negociação internacional. Até 2012, o Protocolo de Kyoto era 

o único acordo prático sobre mudanças climáticas e ainda assim não foi totalmente efetivo. 

Países como Brasil, China e Índia, apesar de não terem afirmados acordos se comprometendo 

com a redução GEE no protocolo, estabeleceram Ações de Mitigação Nacionalmente 

Apropriadas (NAMAS), que têm o mesmo objetivo, a redução de GEE. No entanto, segundo 

dados do IPEA (2012), até 2012 os resultados esperados decorrentes deste compromisso não 

ocorreram de forma significativa. Ainda em 2012, países como Canadá, Japão e Rússia 

deixaram o acordo firmado no Protocolo de Kyoto. Nesse sentido, o Protocolo de Kyoto grandes 

enfrentou grandes desafios para o cumprimento da sua meta principal no ano de 2012, 

principalmente em relação a um dos maiores emissores de GEE, os Estados Unidos. 

A resistência por parte do Estados Unidos sobre o Protocolo de Kyoto segundo Hoffman 

(2015) advém da falta de entendimento mais prático das mudanças do clima. Segundo o estudo, 

o discurso sobre mudanças do clima é muito teórico e abstrato, sendo que não é capaz de 

persuadir o país sobre a consistência da problemática ambiental. Rei et al. (2017) apontam que 

os efeitos das mudanças climáticas são sentidos a longo prazo e enquanto os países estiverem 

ambientalmente confortáveis, não existirá uma atenção efetiva no que tange às questões 

sustentáveis. 

Todos esses acontecimentos intensificaram a necessidade de aumentar o diálogo na 

comunidade internacional sobre as mudanças no clima, suas causas, efeitos e soluções. Também 

se discutia a necessidade da transição de uma economia tradicional para uma “economia verde” 

(IPEA, 2012). Viola (2002) constata que a assinatura do Protocolo de Kyoto acarretou na busca 

e implantação de novas tecnologias limpas (“tecnologias não-carbonizantes”) em diversos 

setores, em diversas empresas nos países desenvolvidos, bem como na demanda crescente por 

profissionais com habilidades que favoreciam o crescimento econômico sustentável. Entre 

esses setores pode-se citar, o setor energético. 

Segundo Rei et al. (2017), os acordos firmados ao longo dos anos não causaram o efeito 

esperado. Pelo contrário, a prática para ações sustentáveis ainda se mostra pouco eficiente. 

Esses acordos geraram uma expectativa por parte da comunidade internacional sobre as 

mudanças que os mesmos causariam na sociedade, entretanto as decisões tomadas até 2016 em 

relação ao Acordo de Paris ainda eram fracas e falhas sobre a perspectiva ambiental, não 



33 

 

 

 

mostravam ter a relevância necessária na agenda internacional sobre a crise ambiental. Assim, 

não seria suficiente que os países apenas cumprissem as obrigações que foram firmadas, mas 

também, seria necessário que os gestores públicos fossem capazes de criar políticas sustentáveis 

e sólidas para longo prazo. 

Nessa mesma perspectiva, Dimitrov (2016) aborda que algumas questões de negociação 

dentro do Acordo prejudicou a eficiência do mesmo. Por exemplo, em algumas sessões, o 

documento assinado permitia o máximo de quatro negociadores de cada Estado para tratar de 

questões complexas e decisivas sobre as transformações climáticas. Além disso, foram 

incluídos grupos importantes no debate, o que dificultou a criação de metas de aplicação geral. 

No entanto, o autor sugere que o acordo pode ter tido um “sucesso político”, já que levou a 

comunidade internacional a firmar novas metas sobre as mudanças climáticas. Esse sucesso 

pode ser explicado pelo acordo entre China e Estados Unidos e pelas habilidades diplomáticas 

da França. O acordo entre China e Estados Unidos mostra a preocupação por parte desses países 

com o meio ambiente, já que são o primeiro e segundo maiores emissores de GEE, 

respectivamente (VITAL, 2018). A “habilidade de diplomática” da França, país sede do acordo, 

permitiu manter e criar acordos essenciais no processo de construção das metas, através da 

criação de argumentos fortes e persuasivos sobre as políticas climáticas e suas implicações na 

economia. 

Nessa mesma direção, Okereke e Coventry (2016) analisaram os resultados ocorridos nos 

países pós-Paris. Eles ressaltaram que a falta de um acordo financeiro global com metas claras 

sobre o valor financeiro que cada país deve-se comprometer a pagar pela emissão de GEE 

prejudica o cumprimento de metas do acordo. O autor ainda afirma que, por isso, não há um 

consenso de quanto cada país deve reduzir a emissão de GEE considerando as peculiaridades 

nacionais e o impacto interno e externo dessas emissões.  

Rajamani (2016) critica as “metas ambiciosas, obrigações extensivas e supervisão 

rigorosa” presente no Acordo de Paris. Segundo a autora, a quantidade de metas e obrigações 

estabelecidas são excessivas. Dificilmente os 196 países presentes no acordo serão capazes de 

cumprir de modo razoável todas as suas obrigações e monitorar de forma eficaz as metas ao 

longo dos anos. Contudo, segundo ela é louvável a proposta do Acordo quando, os países em 

desenvolvimento são amparados pelo reconhecimento dos diferentes níveis de danos 

provocados ao meio ambiente por eles e pelos países desenvolvidos. 

Apesar das críticas existente, Rei et al. (2017) revela que a mobilização ambiental 

internacional se mostra como o maior mecanismo para enfrentar a questão dos problemas 
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ambientais. Todavia, entende-se que os órgãos responsáveis necessitam de um conjunto de 

condições para que esses acordos sejam efetivos, os quais devem agir de forma mútua, 

diplomática e não individual. 

 

2.3 A questão ambiental no Brasil 

 

O Brasil possuí vários recursos naturais fundamentais para o país e para o restante do 

mundo. Por exemplo, a água doce disponível para o uso humano (SATO, 1997), que é essencial 

para o agronegócio e para outras diversas indústrias, setores relevantes para a economia 

brasileira. De acordo com Muçouçah (2009), há atividades econômicas associados a exploração 

de recursos naturais no aumento de empregos verdes conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Variação de empregos formais ligados a exploração de recursos naturais. 

 

Classes de atividades agrupadas 2006 2007 Var.% 2008 Var.% 

Produção e manejo florestal 133.313 145.955 9,48 139.768 -4,24 

Geração e distribuição de energias 
renováveis 480.497 505.675 5,24 547.569 8,28 

Saneamento, gestão de resíduos e de 

riscos ambientais 276.736 292.164 5,57 303.210 3,78 

Manutenção, reparação e 

recuperação de produtos e materiais 361.819 407.029 12,5 435.737 7,05 

Transportes coletivos e alternativos 
ao rodoviário e aeroviário 735.641 760.384 3,36 797.249 4,85 

Telecomunicações e tele atendimento 305.499 373.592 22,29 429.526 14,97 

Totais anuais de empregos verdes 

(E.V.) 2.293.505 2.484.799 8,34 2.653.059 6,77 

Estoques anuais de empregos formais 

(E.F.) 35.155.249 37.607.430 6,98 39.441.566 4,88 

Diferenças entre as taxas de 

crescimento dos E.V. e dos E.F.   1,37  1,89 

Participação dos E. V. nos estoques 

anuais de E.F. (%) 6,52 6,61 1,28 6,73 1,81 

Fonte: Muçouçah, 2009. 

 

Conforme apresentado por Bakker e Young (2012), os impactos ambientais no Brasil 

são relacionados a duas causas principais: a primeira é a extração de recursos naturais e a 

segunda está relacionada a emissão de poluentes a atmosfera. Além do mais, os recursos 

naturais do Brasil são relevantes para todo o mundo e o uso desses recursos de forma 

inapropriada gera na natureza impactos significativos e reitera a necessidade dessa discussão. 

Nessa perspectiva, o MMA (2019) ressalta a efetividade dos acordos internacionais no 

Brasil. Sobre o Protocolo de Kyoto, vale ressaltar que o protocolo estabelece três mecanismos 
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para cumprimentos das metas. Além disso, o Brasil não possui metas firmadas pelo Acordo, 

mas participa como voluntário. Os mecanismos são: Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), a implementação conjunta e o comércio de emissões, sendo que o único que envolve 

países em desenvolvimento é o MDL. O MDL tem a finalidade de auxiliar o processo de 

redução de GEE ou captura de carbono, em que uma redução de GEE em países em 

desenvolvimento gera uma redução equivalente de GEE nos países desenvolvidos. 

O Brasil é pioneiro na utilização desse mecanismo com o Projeto Novagerar de 

Aproveitamento do Biogás de Aterro em 2004. Este projeto mostra a relevância da efetivação 

do MDL no país, sendo visto como uma ação de sucesso para a redução de emissão de GEE. 

“Mais de 415 projetos brasileiros no âmbito do mecanismo já reduzem anualmente o 

equivalente a aproximadamente 7,5% das emissões não florestais brasileiras” (MIGUEZ et al., 

2010, p. 43). Esse componente, segundo os autores, é extremamente relevante para garantir a 

rigorosidade imposta pelo Protocolo de Kyoto sobre as questões de emissão no Brasil. 

Apesar disso, segundo Miguez et al. (2010), a questão sobre emissão de GEE não faz 

parte dos “potenciais projetos” de MDL. Isso porque o MDL não incorpora os modelos de 

negócios tradicionais, o que enfraquece o discurso de necessidade de redução de emissão de 

GEE. Contudo, os projetos submetidos vêm aumentando ao longo dos anos, o que denota a 

mudança de hábito no empreendedorismo brasileiro. No contexto internacional sobre as 

mudanças do clima, o governo brasileiro vem defendendo o MDL, afirmando que está presente 

em um dos Artigos do Protocolo de Kyoto. Além disso, os autores reforçam o papel do Brasil 

como protagonista sobre as questões do MDL. 

Viola (2002), assim como Miguez et al. (2010), apresenta argumentos sobre o papel 

fundamental do MDL para o Brasil. Segundo o autor, o MDL é uma ferramenta que tem sua 

importância no papel das mudanças associadas à sustentabilidade no país. Projetos de MDL 

incentivam, por exemplo, a criação de energia eólica no litoral brasileiro, uma vez que essa área 

possui uma escala considerável de ventos. Visto a necessidade de ampliar a oferta de energia 

após 2001, devido à crise da hidroeletricidade, a energia eólica torna-se uma alternativa e/ou 

solução interessante. Além disso, a geração dessa energia tem implicações no mercado de 

trabalho, podendo aumentar o nível de emprego verde e de renda. 

Duarte e Sales (2011) também evidenciam os efeitos positivos do MDL para o Brasil. 

Segundo eles, o MDL é um novo catalizador de recursos estrangeiros para nações em 

desenvolvimento. Isso porque as tecnologias limpas advindas do MDL provavelmente se 

tornarão elementos chaves do desenvolvimento sustentável para essas economias em 
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crescimento. Os autores ainda sugerem a inclusão de países como Brasil, China e Índia no 

Protocolo de Kyoto, o que obrigaria os países à reduzirem os GEE, o que até então é realizado 

de forma voluntária. Para eles, a obrigatoriedade do Protocolo para esses países tenderia a 

reduzir a emissão em grande escala, ou até mesmo essa redução seria maior que as reduções 

dos projetos de MDL. De modo geral, através dos projetos de MDL as implicações do Protocolo 

de Kyoto no Brasil se tornam eficientes. 

O Brasil em relação ao Acordo de Paris através do INDC se comprometeu em reduzir 

43% os GEE, tomando como base as emissões de 2005. No entanto, Rei et al. (2017) afirmam 

que INDC apresentado pelo Brasil é fraco em alguns aspectos, pois não apresenta medidas 

efetivas, mas apenas propostas superficiais no cumprimento de metas. Ele ainda argumenta que 

a questão está em torno apenas da diminuição de GEE e não envolve outras questões essenciais, 

como redução da área de uso do solo, de manejo e de conservação de florestas. 

Vital (2018), na mesma linha de Rei et al. (2017), ressalta que há uma dúvida sobre o 

acréscimo dado pelo INDC, em virtude de que muitos dos compromissos assumidos pelo Brasil 

no Acordo de Paris “já integram obrigações legais” presentes nas leis nacionais como no Código 

Florestal Brasileiro e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros. O estudo de 

Kässmayer e Neto (2016) mostra que, por meio do INDC, dificilmente os limites da temperatura 

de até 2ºC, determinado pelo Acordo, serão mantidos mesmo que em baixas emissões de GEE. 

No entanto, o INDC representa metas sólidas, que pretendem controlar e equilibrar os GEE e 

pode ser considerado um sucesso diplomático do combate internacional às mudanças 

climáticas, “com natureza jurídica de tratado internacional” (Kässmayer e Neto, 2016 p. 40). 

Diferentemente do Protocolo de Kyoto, em que as metas de redução do GEE eram 

estabelecidas apenas para os países desenvolvidos, o Acordo de Paris tem como objetivo central 

a cooperação entre países desenvolvidos e os em desenvolvimento, onde os primeiros 

reconhecem seu maior nível de responsabilidade com as questões ambientais. A economia 

brasileira, então, iniciou seu processo de transformação para uma economia mais verde, ainda 

que alguns mecanismos legais precisam de ajustes, como ressalta Kässmayer e Neto (2016). 

Dentre esses mecanismos é possível citar a política nacional voltada para as questões 

ambientais, que devem ser baseadas em mecanismos econômicos e financeiros, onde estados, 

municípios, cidades cooperam de forma mútua. 
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3  DISCUSSÃO SOBRE OS EMPREGOS VERDES 

 

3.1 Criação de empregos verdes: evidências para alguns países 

 

Alguns mecanismos podem ou não contribuir para aumentar a taxa de emprego, 

principalmente por parte dos governos. Países desenvolvidos e em desenvolvimento possuem 

características distintas, então políticas idênticas não gerarão os mesmos efeitos ou poderão 

ocasionar efeitos contrários a esses diferentes países, conforme Cai et al. (2011). Segundo o 

relatório da UNEP (2008), até o ano de 2008, as nações que mais contribuíram para a criação 

dos empregos verdes foram países desenvolvidos e alguns países em desenvolvimento, como o 

Brasil e a China. 

Dessa forma, esse capítulo discorre sobre algumas experiências na criação de empregos 

verdes internacionalmente, particularmente, China, Estados Unidos, países membros da União 

Européia e o do Brasil, na perspectiva de mostrar dados sobre emprego verde pelo mundo e 

suas implicações. Vale ressaltar que existe limitações no levantamento dessas estimativas, 

conforme visto em seções anteriores evidenciado pelo UNEP (2008). 

 

3.1.1 O caso da China 

 

Estudos sobre a China mostram que no período de 2006 a 2009, o país agiu para tornar 

sua economia mais verde. Em 2008, houve um investimento em torno de 6% para controlar a 

poluição do ar e melhorar as condições ambientais. Dos 6%, em torno de 10% foram investidos 

em melhorias industriais, como tecnologias limpas, o que demonstra o interesse da China sobre 

questões relacionadas ao meio ambiente, segundo Cai et al. (2011). 

Dessa forma, o estudo desses autores buscou responder qual seria a capacidade do país, 

como uma “economia verde”, de aumentar o nível de emprego. Para isso, foram realizadas 

análises sobre as políticas de redução de GEE e políticas de mitigação do setor de geração de 

energia, definidas como política 1 e 2, respectivamente, para o período de 2006 a 2010. A 

política 1 seria pautada na possibilidade de substituição de pequenas unidades geradoras 

ineficientes por grandes; e a política 2 atuaria no desenvolvimento de fontes de energia 

renovável e “nova”, considerando dois tipos de impacto, o impacto direto e o impacto indireto 

nos empregos. 
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Os resultados aplicados à política 1 mostram que, apesar da redução de empregos 

diretos, há aumento de empregos indiretos, cerca de 559 mil novos postos de trabalho para toda 

a China. A política 2 surtiu efeitos negativos no mercado de trabalho, resultando em uma 

diminuição de 90 mil empregos diretos e 176 mil empregos indiretos. Entretanto, aliado à 

política 1, isso resultaria em 472 mil de empregos líquidos no final de 2010. Caso a política 1 

e 2 fossem reforçadas pela participação de outros tipos de energia no setor energético, como 

nuclear, eólica, de biomassa e solar, os ganhos líquidos de empregos aumentariam em torno de 

18%. 

Os resultados mostraram que a integração das políticas 1 e 2 aumentou o nível total de 

empregos na China. Além disso, a análise deixou evidente que a única maneira de promover 

empregos verdes e garantir uma economia mais sustentável no setor de energia é através da 

promoção de energias renováveis (solar, biomassa e eólica). A política 1 que trouxe efeitos 

positivos, a longo prazo não se sustenta por si só. Apesar de não destacar os tipos de trabalhos 

criados na China, Cai et al. (2011) esclarece que o aumento dos empregos ligados à “economia 

verde” é certo, uma vez que para a promoção das energias renováveis é necessário aumentar a 

mão-de-obra qualificada. 

Em estudo da UNEP (2008) sobre empregos verdes em todo o mundo, em 2006, foi 

possível concluir que o setor de energia eólica reuni 300.000 trabalhadores e o setor de energia 

solar fotovoltaica (PV) em torno de 170.000, sendo que a maioria deles se encontram na China, 

conforme observado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Estimativas do número de empregos do Mundo e da China no ano de 2006 do setor 

de Energia Renovável. 

 

Tipo de Energia Estimativas 
% de empregos na 

China 

 Mundo China  

Energia Eólica 300.000 22.200 7,40 

Energia solar fotovoltaica (PV) 170.000 55.000 32,35 

Energia Térmica solar  624.000 ou mais 600.000 96,15 

Biomassa 1.174.000 266.000 22,65 

Fonte: Elaboração a partir da tabela ES-1, UNEP, 2008. 

 

Ainda segundo o relatório, instituições como Energy Research Institute e the Chinese 

Renewable Energy Industries Association levantaram estimativas sobre empregos gerados no 

setor de Energia Renovável chinês. Eles concluíram que aproximadamente 1 milhão de pessoas 
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na China, em 2007, trabalhavam em locais relacionados à sustentabilidade, como no setor 

eólico, em indústrias fotovoltaica, no setor de energia térmica solar e de biomassa, conforme 

observamos na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Empregos do Setor de Energia Renovável em 2007 da China. 

 

Setor Tipo de energia Total 

 Energia Eólica 
Energia solar 

fotovoltaica (PV) 

Energia 

Térmica solar 
Biomassa  

Geração  6,000 2,000 -- 1,000 9,000 

Fabricação  15,000 38,000 400,000 15,000 468,000 

Serviço 1,200 15,000 200,000 250,000 466,200 

Total 22,200 55,000 600,000 266,000 943,200 

Valor em termos 

financeiros*  
25,000 50,000 40,000 10,000 125,000 

Fonte: Elaboração a partir da tabela (Table II.1-5), LI JUNFENG et al., 2007 apud UNEP, 2008. 
*1 bilhão yuan = US$ 135 milhões 

 

O relatório da UNEP (2008) ainda indicou que os empregos verdes vêm se tornando 

cada vez mais presentes em todo mundo. Entretanto, eles são mais expressivos nos países 

desenvolvidos, enquanto que dentre os países em desenvolvimento, a China e o Brasil são os 

únicos que apresentam estimativas significativas. 

Sob a mesma perspectiva da UNEP (2008), Pan et al. (2011) apontam que o setor de 

energia solar fotovoltaica da China criou, de 2006 a 2010, em média 2.700 empregos diretos e 

mais de 6.000 empregos indiretos. Já a indústria de energia eólica criou mais de 40.000 

empregos verdes no mesmo período, tanto na geração de energia, como na fabricação de 

turbinas. Projeções mostraram também que o setor de energia solar fotovoltaica da China criaria 

a cada ano, em média 6.680 empregos diretos e 16.370 empregos indiretos, de 2011 a 2020. 

Sendo que as estimativas desses empregos verdes poderiam aumentar a cada ano, devido ao 

crescimento da indústria solar. Os autores ressaltam que apesar das indústrias automobilísticas, 

que utilizam fonte de combustível hídrico e elétrico, serem modestas, esse tipo de indústria vem 

crescendo rapidamente no mercado chinês e se o governo continuar priorizando esse tipo de 

automóvel, a produção aumentará entre os anos de 2011 a 2020, gerando em torno de 1,2 

milhões de empregos verdes no setor. 

Ainda segundo o mesmo estudo, apesar da China não possuir grandes florestas, o setor 

de reflorestamento com incentivo do governo aumentou de forma significativa. O setor 

empregou quase 2 milhões de trabalhadores por ano, de 2005 a 2010. Na perspectiva dos 
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autores, o setor de turismo vinculados à visitas a parques florestais poderia gerar, até 2020, em 

média 392.000 empregos diretos e 607.000 indiretos. 

Segundo Pan et al. (2011), esclarece que devido às diferentes metodologias aplicadas 

para estimar o nível de emprego verde, pode não ser interessante somar as estimativas para 

encontrar o nível de empregos verdes total por setor. No entanto, setores como o de energia, de 

transporte e de silvicultura são claros quanto aos dados levantados. Em média, esses setores 

criarão cerca de 4,5 milhões de empregos verdes até 2020 na China. 

 

3.1.2 O caso de alguns países da Europa 

 

Estudo desenvolvido por Kammen e Engel (2009) aponta que, na União Europeia (UE), 

as políticas voltadas para o setor de energia renovável são as mais avançadas do mundo. Dessa 

forma, existe um alto investimento no setor de Energia Renovável, o que impulsiona os 

empregos nessa área. Até o ano de 2009 os números apontavam cerca de 150.000 empregos 

diretos nesse departamento. Todos esses postos de trabalho foram gerados pelo setor de energia 

eólica, o que representa mais de 50% do setor de Energia Renovável em toda União Europeia. 

Além disso, tem-se que três países da UE representam mais de 70% de toda capacidade 

instalada: Alemanha, Espanha e a Dinamarca. Esses países representam mais de 90% de todos 

os empregos relacionados à produção de energia eólica na região. A Associação Europeia de 

Energia Eólica mostra que, de 2005 a 2009, foram criados mais de 60.000 empregos na nessa 

área. 

Esse estudo ainda afirma que investimentos no setor de Energia Renovável não somente 

impulsiona o nível de emprego, mas também auxilia no equilíbrio de toda economia. Além do 

mais, colabora para a redução dos GEE. Segundo a Associação Europeia de Energia Eólica, 

ocorreu uma diminuição de mais de 90 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera até 

2009. Kammen e Engel (2009) reiteram a relevância dos governos dos países europeus na 

trajetória para uma economia mais verde. Eles apontaram que, após 1991, o governo da 

Alemanha subsidiou a instalação de captação de energia solar nas residências do país. Essa ação 

governamental, no período de 1995 a 2004, fez a Alemanha se tornar o maior mercado de 

energia solar do mundo. Na Dinamarca notou-se, a partir de 1980 até 2009, que políticas 

incentivadoras de energia renovável e eficiência energética contribuíram para o aumento do 

PIB em torno de 56%. A energia eólica é responsável por 20% de todo produção doméstica e a 

Dinamarca é responsável por produzir em torno de 33% dessa energia em todo o mundo. 
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Incentivos fiscais nesse país, como a exclusão de impostos da renda advinda das indústrias 

eólicas, fizeram com que mais de 150.000 famílias participassem ativamente dessas indústrias 

através de cooperativas. 

Na Espanha, os incentivos por parte do governo proporcionaram o desenvolvimento das 

indústrias eólicas. Esse incentivo ocorreu através da implantação de várias fábricas para a 

montagem e manutenção das mesmas, o que ocasionou o aumento o nível de emprego 

relacionados a esse setor. 

Em estudo referente aos empregos verdes dos países da Europa, Colijn (2014) definiu 

os tipos de empregos verdes com o propósito de levantar estimativas da quantidade desses 

postos de trabalho na Europa. O estudo apontou que existem quatro tipos de emprego verde, os 

quais são: “dark green”, “light green”, “near green” e “green neutral”. O “dark green” é 

definido como trabalhos centrados no meio ambiente, por exemplo, engenheiro e cientista 

ambiental. O segundo termo “light green” inclui empregos que estão relacionados de alguma 

forma com atividades que colocam o meio ambiente em foco, ou seja, algumas de suas tarefas 

não estão relacionadas com o meio ambiente, mas outras sim, como engenheiro mecânico e 

gerente de logística. O terceiro, o “near green” inclui postos de trabalho que de alguma forma 

ajudam no processo de greening da economia, entretanto não causa nenhum impacto direto na 

“economia verde”, tal como o engenheiro de qualidade. Por fim, o termo “green neutral”, são 

os trabalhos que não causam nenhum impacto na “economia verde”, entre os quais tem-se 

caixas de banco e advogado. 

Os resultados para a análise, de 1 de dezembro de 2011 a 9 de novembro de 2012, 

mostraram que numa comparação entre as quatro categorias desagregadas (lembrando que a 

“green neutral” é considerada como emprego não verde), a proporção de “dark green” e “light 

green” correspondeu a 3,25% do total de empregos no período de análise, enquanto que os 

“near green” representaram cerca de 3,64% do total de empregos da economia, ou seja, as 

estimativas são semelhantes. Outra conclusão de Colijn (2014) foi referente à existência de 

grandes diferenças na proporção de emprego verdes entre os países europeus. Noruega e 

Dinamarca apresentam os maiores índices, em torno de 9% do total de empregos do período de 

análise, em contrapartida, na Irlanda e Eslováquia o número de empregos verdes é inferior a 

1% do total de empregos no mesmo período. 

A partir da Figura 1, Colijn (2014) fez uma análise entre PIB per capita e o percentual 

de empregos verdes para os 27 países5 analisados da Europa. As análises mostram que existe 

                                                
5 Para maiores informações consultar Colijn (2014). 
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uma correlação forte entre as duas variáveis. A Dinamarca, como visto em Kammen e Engel 

(2009), é a líder mundial no aumento de eficiência enérgica e apresentou o maior número de 

empregos verdes dentre os países da amostra. Por outro lado, na Noruega, onde há uma grande 

exploração de combustíveis fósseis, a correlação é fraca. Isto é, o país é um grande explorador 

de combustíveis fósseis, o que não promove greening da economia, o que revela correlação não 

significativa entre o PIB per capita e o nível de emprego verde no país. 

 

Figura 1: Percentual dos cinco setores mais relevantes de empregos verdes por ocupação do 

total de empregos na União Europeia 

 

 

Fonte: Elaboração a partir de Colijn, 2014. 

 

Nota-se que os setores de Agricultura, Pesca e Silvicultura são os que abrigam o maior 

percentual de empregos verdes, em torno de 27%, seguido pelos setores de Arquitetura e 

Engenharia, onde os empregos verdes representam em média 16%. Nessa mesma perspectiva, 

Altenburg (2017) também buscou levantar o número de empregos verdes para a União 

Européia, conforme descrito na Tabela 4. 
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Tabela 4: Nível de emprego verde da União Europeia e variação anual do nível, 2000 e 2008 

 

Atividade Emprego 2000 Emprego 2008 Taxa de crescimento (média anual) 

Gestão de resíduos 844.766 1.466.673 7,1 

Abastecimento de água 417.763 703.758 6,7 

Gestão de águas residuais 253.554 302.958 2,3 

Materiais recicláveis 229.286 512.337 10,6 

Outras 129.313 193.854 5,2 

Energia renovável 49.756 167.283 16,4 

Poluição do ar 22.600 19.067 -2,1 

Biodiversidade 39.667 49.196 2,7 

Solo e Água Subterrânea 14.882 18.412 2,7 

Ruído e vibração 4.176 7.565 7,0 

Total  2.005.764 3.441.102 7,0 

Fonte: Ecorys, 2009 apud Altenburg, 2017. 

Conforme o autor, percebe-se que a maioria destes novos postos de trabalho foram 

criados na gestão de recursos energéticos. Em especial, pode-se citar a produção de energia a 

partir de fontes renováveis, a produção de centrais eólicas e solares e as instalações para poupar 

calor e energia. 

Ainda para os países europeus, durante o período de 2005 e 2013, a Figura 2 informa 

sobre o nível de emprego por setor ambiental, o nível de emprego dos bens ambientais e o setor 

de serviço ambiental. 

 

Figura 2: Nível de emprego verde na União Europeia dos bens ambientais e setor de serviço 

ambiental. 

 
Fonte: Elaboração a partir de Altenburg, 2017. 

Nota: “Para a Áustria, a Alemanha, o Luxemburgo, os Países Baixos e a Roménia, as acções são de 2012, para a 
França e Lituânia, as ações são de 2011. Para alguns países, o ano base (2005) refere-se a 2007 ou 2008. Assim, 

não comparável por definição.”  
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Observa-se que para a maioria dos países, houve aumento do nível de emprego verde, 

do ano de 2005 para o ano de 2013. É possível notar que, na Alemanha o nível de emprego 

aumentou significativamente no período analisado, enquanto que países como Austrália, 

Bulgária e França não se observou o mesmo efeito. 

 

3.1.3 O caso dos Estados Unidos 

 

Kammen e Engel (2009) abordam informações sobre o nível de emprego do setor de 

energia renovável. Os autores estimaram que, até 2030, os Estados Unidos produzirão cerca de 

20% da energia eólica doméstica, o que poderá impulsionar a criação de 260.000 empregos, em 

média, somados a mais de 6 milhões de empregos já existentes no mesmo setor. No período 

entre 2007 a 2030, na fase de construção dessa industrias eólicas, estima-se que 3 milhões de 

empregos serão gerados na parte operacional e cerca de 76.000 corresponderão a empregos 

diretos. Em 2009, os empregos relacionados à energia eólica eram em torno de 50.000. Para 

cumprir a meta de 20% de energia eólica até 2030, seriam criados vários empregos nessas 

industrias e isso atingiria as regiões dos Estados Unidos com maiores taxas de desemprego. 

Strietska-Ilina et al. (2011) relatam que os incentivos por parte do governo ajudaram na 

trajetória da economia dos Estados Unidos rumo à uma economia mais verde. Principalmente, 

políticas de incentivo regulatório e financeiro, sobre questões relacionadas à sustentabilidade e 

à mudança do clima, tiveram impactos positivos para a criação de empregos verdes. Estimativas 

mostraram que o investimento médio de US$ 100 bilhões, em políticas que promoveriam a 

“economia verde”, seria capaz de gerar 1,7 milhões de empregos líquidos em 2010. Desse total, 

680.000 estavam atrelados a empregos ligados a fatores do clima e ao setor de energia solar, o 

qual foi responsável por gerar 170.000 empregos, sendo que 30% estavam ligados às atividades 

de instalação e manutenção. 

A UNEP (2008), conforme indicado na Tabela 5, estimou o nível de empregos verdes 

para os Estados Unidos e China, para o setor de Energia Renovável, no ano de 2006. 
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Tabela 5: Estimativas do número de empregos no mundo, nos Estados Unidos e na China de 

2006 do setor de Energia Renovável. 

 

Tipo de Energia  Estimativas % de empregos 

  Mundo Estados Unidos China EUA China 

Energia Eólica 300.000 36.800 22.200 12,26 7,4 

Energia fotovoltaica (PV) 170.000 15.700 55.000 5,23 32,25 

Energia Térmica Solar  624.000 1.900 600.000 0,63 96,15 

Biomassa 1.174.000 312.200 266.000 10,63 22,65 

Fonte: Elaboração a partir da tabela ES-1, UNEP, 2008. 

  

Observa-se na Tabela 5 que os Estados Unidos superaram a China, em relação ao 

número de empregos gerados, nos setores de Energia Eólica e Biomassa. Em uma rápida análise 

comparativa entre China e Estados Unidos percebe-se que, em 2006, o processo a ser percorrido 

pelos Estados Unidos quando se tratava do nível de emprego no setor de Energia Térmica Solar 

era longo. Para cada 1 emprego gerado, 0,96 se encontravam na China. 

 

3.1.4 Projeções do emprego verde no mundo até 2030 

 

O World Employment and Social Outlook 2018 – Greening with jobs da ILO (2018) 

estimou que 24 milhões de empregos serão gerados na “economia verde” no mundo até 2030. 

A Figura 3 permite uma análise comparativa entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento sob as perspectivas do nível de emprego verde. 
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Figura 3: Perspectivas do nível de emprego verde para países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 

 

Fonte: Elaboração a partir da ILO, 2018.  

Nota: “Cálculos da ILO baseados no Modelo de Políticas Globais das Nações Unidas. O gráfico aponta a diferença 

em porcentagem das taxas de emprego entre os dois cenários”. 

 

Segundo a ILO (2018), estima-se em média um aumento de 0,2% das taxas de emprego 

verde nos países analisados, sendo que 0,55% dos empregos foram gerados nos países em 

desenvolvimento a partir de 2018. Assim, foram criados cerca de 2 milhões de empregos em 

países desenvolvidos e 29 milhões de empregos em países em desenvolvimento. Em 2030, as 

projeções sobem para 3,7 bilhões de empregos. Percebe-se, claramente, que há maiores 

possibilidades de aumento do nível de emprego verde para os países desenvolvidos, do que para 

os países em desenvolvimento. 

Associados aos efeitos no mercado de trabalho, as Figura 4(a) e 4(b) retratam as 

projeções para as políticas sociais da “economia verde” para o mundo, no período de 2018 a 

2030. 
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Figura 4: Projeções para as políticas sociais de “economia verde." 

 

         4(a) Razão transferências do Governo/PIB            4(b) Participações no trabalho 

(diferença entre o cenário verde e base)   (diferença entre o cenário verde e base) 

 

Fonte: Elaboração a partir da ILO, 2018. 

Nota: “Cálculos da ILO baseados no Modelo de Políticas Globais das Nações Unidas. A figura aponta a diferença 

em porcentagem das taxas de emprego entre os dois cenários” (ILO, 2018, p. 122).  

 

 

A partir da tabela acima é possível observar que, tanto pelo incentivo dos governos quanto 

pela participação do trabalho, os efeitos são positivos para os países desenvolvidos e para países 

em desenvolvimento, com maiores efeitos para os países em desenvolvimento. 

Após mostrar as estimativas de empregos verdes no mundo de forma geral, a seção 

seguinte será destinada a apresentar informações sobre os empregos verdes para o Brasil, com 

o intuito de observar o comportamento do nível de emprego verde nos últimos anos no país. 

 

3.2 Emprego verde no Brasil 

 

Para análise de empregos verde no Brasil, Muçouçah (2009) usou a definição da 

ocupação segundo atividades econômicas relacionadas à redução das emissões de carbono e 

melhoria ou conservação da qualidade ambiental no país, tornando claro o intuito dessa 

definição não se tornar global. O intuito dessa definição, segundo o autor, foi levantar dados 

sobre os empregos no Brasil, relacionados a essas atividades de forma qualitativa respeitando 

as especificidades da economia brasileira. Assim, 
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“a) maximização da eficiência energética e substituição de combustíveis fósseis por 

fontes renováveis; b) valorização, racionalização do uso e preservação dos recursos 

naturais e dos ativos ambientais; c) aumento da durabilidade e reparabilidade dos 

produtos e instrumentos de produção; d) redução da geração, recuperação e 

reciclagem de resíduos e materiais de todos os tipos; e) prevenção e controle de riscos 

ambientais e da poluição visual, sonora, do ar, da água e do solo; e f) diminuição dos 

deslocamentos espaciais de pessoas e cargas” (Muçouçah, 2009, p. 15). 

 

Dessa forma, Muçouçah (2009) contou com dados da RAIS de 2008 para identificar as 

atividades econômicas6 do Brasil e o nível de empregos de cada categoria, encontrando 76 

classes de atividades. Posteriormente, para devidas análises, essas atividades foram reagrupadas 

em seis categorias conforme mostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6: Nível de emprego e atividades econômicas de redução das emissões e/ou para a 

melhoria/preservação da qualidade ambiental, 2008. 

 

Atividades Nível de emprego 

Produção e manejo florestal  139.768 

Geração e distribuição de energias renováveis 547.549 

Saneamento, gestão de resíduos e de riscos ambientais  303.210 

Manutenção, reparação e recuperação de produtos e materiais  437.737 

Transportes coletivos e alternativos ao rodoviário e aeroviário  797.249 

Telecomunicações e tele-atendimento 429.526 

Total 2.653.059 

Fonte: Elaboração a partir de Muçouçah, 2009. 

 

O valor de 2.653.059 empregos corresponde aproximadamente a 7% de todos os 

empregos formais de 2008, tendo como parâmetro os 39.411.566 de empregos formais do Brasil 

naquele ano. Conforme a Figura 5, o setor de Transportes coletivos e alternativos ao rodoviário 

e aeroviário, em 2008, foi o que mais contribuiu para o nível de emprego, cerca de 30%. Seguido 

dele, tem-se a geração e distribuição de Energia Renovável, correspondendo a 547.569 dos 

postos de trabalho formais durante o ano em análise. Assim, a geração e distribuição de energias 

renováveis foi o segundo setor que mais contribuiu para o nível de emprego, com 20,64%. 

Dessas atividades reagrupadas, a Produção e Manejo Florestal foi o setor que menos contribuiu 

para o nível de emprego, representando 5,27% do total, conforme observado na Figura 5. 

                                                
6 Conforme apresentado pelo relatório alguns dados não foram computados como: “a lista desses grupos como a 

quantidade de empregos que eles oferecem poderiam certamente ser ainda maiores se conseguíssemos separar, 

dentro das classificações utilizadas pelo CNAE* 2.0”. E ainda “...não estão computados neste quadro os postos de 

trabalho gerados especificamente para executar determinadas operações destinadas a minimizar os impactos 
ambientais de atividades econômicas cujo produto final pode vir a ter inclusive alguma consequência negativa 

sobre o meio ambiente (MUÇOUÇAH, 2009, p.17-18).  

*CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas. 
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Figura 5: Percentual do nível de empregos conforme a atividade econômica relacionada a 

serviços de conservação/preservação do meio ambiente. 

 

Fonte: Elaboração a partir de Muçouçah, 2009. 

 

Ainda assim, Muçouçah (2009) apresentou dados mais detalhados das seis categorias 

analisadas, sendo eles: Transportes coletivos e alternativos ao rodoviário e aeroviário; Geração 

e distribuição de energias renováveis; Manutenção, reparação e recuperação de produtos e 

materiais; Telecomunicações e tele atendimento; Saneamento, gestão de resíduos e de riscos 

ambientais e Produção e manejo florestal, conforme dados indicados nas Tabelas 7 a 12. 

 

Tabela 7: Percentual do nível de emprego das seis maiores classes do setor de Transportes 

coletivos e alternativos ao rodoviário e aeroviário. 

 

Classes de atividades econômicas  Total de empregos % segundo atividade 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime 

de fretamento, e outros transportes rodoviários não 

especificados anteriormente 

449.389 56,36 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com 

itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional 
130.261 16,34 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime 

de fretamento, e outros transportes rodoviários não 

especificados anteriormente 

44.442 5,57 

Construção de embarcações e estruturas flutuantes  26.970 3,39 

Transporte metroferroviário de passageiros  26.267 3,29 

Outros 119.920 15,04 

Total 797.249 100% 

Fonte: Elaboração a partir de Muçouçah, 2009. 
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Conforme a Tabela 7, o setor de Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob 

regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente, agrupa 

mais da metade dos empregos verdes desse setor. Somado ao Transporte rodoviário coletivo de 

passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional esse número 

cresce ainda mais, alcançando o total de 72,7%. Dessa forma, o meio de transporte coletivo é o 

meio de locomoção mais utilizado pelas pessoas em todo o Brasil.  

A tabela 8 apresenta os dados sobre nível de emprego e a porcentagem de cada atividade 

sobre o total do setor de Geração e distribuição de Energia Renovável do Brasil. 

 

Tabela 8: Percentual do nível de emprego das seis maiores classes do setor de Geração e 

distribuição de energias renováveis, 2008. 

 

Classes de atividades econômicas  Total de empregos % segundo atividade 

Cultivo de cana de açúcar  188.036 34,34 

Obras para geração e distribuição de energia elétrica  131.026 23,93 

Fabricação de álcool  107.300 19,60 

Distribuição de energia elétrica  74.226 13,56 

Geração de energia elétrica  35.125 6,41 

Outros 11.856 2,17 

Total 547.569 100% 

Fonte: Elaboração a partir de Muçouçah, 2009. 

 

O cultivo de cana de açúcar é a maior atividade econômica de geração e distribuição de 

Energia Renovável, representando 34% do total, seguido de obras para geração e distribuição 

de energia elétrica, com 23,93%. Os dados apresentados decorrentes do cultivo de cana de 

açúcar ajudam a entender os 30,9 % da participação da biomassa nessa matriz energética, 

segundo Muçouçah (2009). 

As atividades do setor de Manutenção, reparação e recuperação de produtos e materiais 

são essenciais para a mudança dos processos produtivos. Como essas atividades recuperam 

matérias, não há necessidade de uma nova produção. Sendo assim, a Tabela 9 mostra o 

percentual do nível de emprego das seis maiores classes do setor de Manutenção, reparação e 

recuperação de produtos e materiais. 
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Tabela 9: Percentual do nível de emprego das seis maiores classes do setor de Manutenção, 

reparação e recuperação de produtos e materiais, 2008. 

 

Classes de atividades econômicas  Total de empregos % segundo atividade 

Manutenção e reparação de veículos automotores  156.538 35,92 

Manutenção e reparação de máq. e equip. da ind. mecânica  58.057 13,32 

Comércio atacadista de resíduos e sucatas  38.805 8,91 

Reparação e manutenção de computadores e de equip. 

perif.  
36.516 8,38 

 Reparação e manutenção de equipamentos 

eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 
30.786 7,07 

Outros 115.035 26,40 

Total 435.737 100% 

Fonte: Elaboração a partir de Muçouçah, 2009. 

 

Observa-se que a atividade, com maiores números de empregos do setor Manutenção, 

reparação e recuperação de produtos e materiais, foi a manutenção e reparação de veículos 

automotores, que gerou em torno de 36% dos postos de trabalho em 2008. 

O setor de Telecomunicações e tele atendimento é essencial para a comunicação entre 

pessoas, diminui deslocamentos dos indivíduos e cargas, o que reduz custos, como os gastos 

com combustível. Nesse sentindo, a Tabela 10 apresenta o percentual de empregos verdes, 

segundo atividades econômicas desse setor. 

 

Tabela 10: Percentual do nível de emprego das seis maiores classes do setor de 

Telecomunicações e tele atendimento, 2008. 

 

Classes de atividades econômicas  Total de empregos % segundo atividade 

Atividades de tele atendimento  314.393 73,20 

Telecomunicações sem fio  37.588 8,75 

Telecomunicações por fio  35.826 8,34 

Telecomunicações por satélite  2.612 0,61 

Outros 39.107 9,10 

Total 429.526 100% 

Fonte: Elaboração a partir de Muçouçah, 2009. 

 

Nota-se que a classe de atividades de atendimento apresenta os maiores números de 

emprego em relação as demais. O setor Telecomunicações e tele atendimento apresentou em 

torno de 73% dos empregos verdes em detrimento das demais atividades. 

O setor de Saneamento, gestão de resíduos e de riscos ambientais está ligado à proteção 

ambiental, na medida em que as atividades têm por objetivo melhorar a qualidade ambiental 
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através do controle de vários tipos de poluição. A partir da Tabela 11, é possível verificar o 

percentual do nível de empregos gerados para esse setor no ano de 2008. 

 

Tabela 11: Percentual do nível de emprego das seis maiores classes do setor de Saneamento, 

gestão de resíduos e de riscos ambientais, 2008 

 

Classes de atividades econômicas  Total de empregos % segundo atividade 

Captação, tratamento e distribuição de água  118.965 39,24 

Coleta de resíduos não perigosos  74.382 24,53 

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes  35.267 11,63 

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de 
esgoto e construções correlatas 

23.467 7,74 

Tratamento e disposição de resíduos não perigosos  21.709 7,16 

Outros 29.420 9,70 

Total 303.210 100% 

Fonte: Elaboração a partir de Muçouçah, 2009. 

 

Em relação ao setor de Saneamento, gestão de resíduos e de riscos ambientais, constata-

se que a atividade mais preponderante sobre a geração de emprego verde foi a de Captação, 

tratamento e distribuição de água, correspondendo a 39% do total. 

Quanto ao setor de Produção e manejo florestal (Tabela 12), relevante para a economia 

brasileira, dado que a principal fonte de emissão de carbono advém do desmatamento florestal, 

foi responsável por gerar os seguintes níveis de empregos: 

 

Tabela 12: Percentual do nível de emprego das seis maiores classes do setor de Produção e 

manejo florestal. 

 

Classes de atividades econômicas  Total de empregos % segundo atividade 

Produção florestal - florestas plantadas  65.454 46,83 

Atividades de apoio à produção florestal  52.376 37,47 

Atividades paisagísticas  9.250 6,62 

Produção florestal - florestas nativas  6.443 4,61 

Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal  3.372 2,41 

Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques 

nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção 

ambiental 

2.873 2,06 

Fonte: Elaboração a partir de Muçouçah, 2009. 

 

Percebe-se que a atividade Produção florestal - florestas plantadas foi responsável por 

gerar em média 46% dos empregos verdes do setor de Produção e manejo florestal, o menos 

participativo do total de geração de empregos verdes em 2008 das categorias analisadas. 
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Sobre o setor de extração mineral e atividade relacionadas a utilização de recursos 

naturais, Muçouçah (2009) aponta a potencialidade de criação de empregos verdes no Brasil, 

evidenciando que esse processo só ocorre na medida em que as empresas adquirem na fase de 

produção o uso de tecnologias “limpas”. Essas empresas são grandes empregadoras e ao mesmo 

tempo são as grandes emissoras de CO2, ou grandes consumidoras de energia elétrica e de 

recursos naturais. Entretanto, na medida em que essas indústrias utilizam tecnologia “limpa” 

em seu processo produtivo, ocorre a transição da economia tradicional para a economia 

sustentável. Uma vez que há baixa emissão de carbono durante o processo produtivo 

transforma-se os postos de trabalho tradicionais em empregos verdes.  O estudo aponta o 

número de empregos verdes no final de 2008, conforme visto na Tabela 13.  

 

Tabela 13:Total de empregos segundo a atividade econômica 

Setor de atividade Total de empregos 

Construção, comercialização, manutenção e uso de edifícios 2.861.913 

Agricultura, pecuária, aquicultura, caça e pesca 1.328.376 

Turismo e hotelaria  1.162.645 

Extração mineral e indústrias de base 457.335 

Total 5.810.269 

Fonte: Elaboração a partir de Muçouçah, 2009. 

 

Cabe ressaltar que as o aumento de empregos verdes nessas atividades, muitas vezes são 

consequências de outras atividades econômicas e que uma atividade gera mais ou menos 

empregos verdes do que a outra, por exemplo, os setores de energia e recursos ambientais criam 

posto de trabalhos a partir das mudanças mais sustentáveis do seu próprio processo produtivo, 

em contrapartida, o aumento da oferta em outros setores pode ocorrer indiretamente 

(Muçouçah, 2009). 

A partir da Figura 6, é possível observar que a atividade de construção, comercialização, 

manutenção e uso de edifícios é a maior empregadora, segundo o agrupamento da atividade 

econômica, seguido da Agricultura, Turismo e Extração Mineral. 
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Figura 6: Percentual de empregos em 2008 segundo o agrupamento da atividade econômica do 

setor de extração e recursos naturais. 

 
Fonte: Elaboração a partir de Muçouçah, 2009. 

 

Com base nos dados da RAIS de 2006, 2007 e 2008, Muçouçah (2009), apresentou 

informações sobre a perspectiva dos empregos verdes no Brasil. O estudo aponta que a extração 

mineral e de uso de recursos naturais relacionados a qualidade ambiental potencializam a 

geração de novos postos de trabalho no futuro.  A participação no mercado de trabalho formal 

desse grupo é em torno de 14%. O período de 2006 a 2008 apresentou variação positiva dos 

empregos verdes das atividades econômicas como: geração e distribuição de energias 

renováveis, saneamento, gestão de resíduos e de riscos ambientais, manutenção, reparação e 

recuperação de produtos e materiais, transportes coletivos e alternativos ao rodoviário e 

aeroviário telecomunicações e tele atendimento, em média houve um aumento de 7% entre 

2006 e 2007. No entanto essa variação foi menor entre o ano de 2007 e 2008, em médio 5%, 

sendo que no setor de Produção e Manejo florestal a variação foi negativa, em torno de 4,24%, 

entre 2007 e 2008. 

O relatório ainda apresenta informações sobre os propulsores de empregos verdes no 

Brasil. Segundo Muçouçah (2009), o programa Minha Casa Minha Vida pode ser um grande 

propulsor desse tipo de emprego, ao utilizar tecnologias mais sustentáveis na construção das 

casas. A instalação de equipamentos para a redução de energia e água são importantes nessa 

contribuição, como a instalação de aquecimento solar ou a opção por lâmpadas que consomem 

menos energia elétrica, dentre outros. No curto prazo, a manutenção dos aquecedores solares é 

o responsável pela geração de empregos verdes. Os dados mostram que se esses aquecedores 
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forem instalados em 50% das residências a serem construídas, os postos de trabalho pela 

instalação, manutenção e conserto desses aquecedores, aumentaria três vezes, sendo que esse 

número era de 20 mil em 2009.  

Outro fator gerador de empregos verdes, conforme sugere Muçouçah (2009) está sob 

responsabilidade da Caixa Econômica Federal. A Caixa, através do programa Minha Casa 

Minha Vida, financia construções de moradias para a população brasileira (obedecendo 

algumas condições estabelecidas pelo banco, como remuneração do financiado). Além do mais, 

essas casas são construídas segundo alguns critérios definidos pela Caixa. Dessa forma, o banco 

determinou 46 critérios para a construção dessas casas de forma mais sustentável, dentre eles 

12 foram determinados como obrigatórios.  Os outros não obrigatórios servem de referência 

para classificação dessas casas nas categorias Ouro, Prata ou Bronze de acordo com a 

quantidade de requisitos atendidos. Quão maior for os critérios atendidos, maior o potencial de 

criação de empregos verdes. E se caso esse critério fosse adotado fora do programa, ou seja, 

determinado para qualquer empreendimento civil, os números de empregos verdes e de 

construção aumentariam proporcionalmente. Caso estivesse relacionado à incentivos 

financeiros e econômicos na construção de casas e edifícios, como diminuição de juros, 

aumento de prazos de carência e quitação da dívida dos empreendimentos, isso aumentaria os 

empregos na área e, também, o número de empregos verdes tenderia a se elevar. 

Uma medida fiscal propulsora de empregos verdes também é vista por Muçouçah (2009) 

como, a redução de impostos, principalmente a redução do IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados) sobre eletrodomésticos da linha branca. Os modelos mais atuais de fogões e 

geladeiras, por exemplo, consomem menos energia do que seus modelos antigos. No caso da 

geladeira o efeito sobre a natureza é ainda maior, comparado aos modelos mais atuais, pois 

estes emitem menos gás CFC (Cloro flúor carboneto), o qual é um dos responsáveis pela 

diminuição da camada de ozônio. Dessa forma, se os postos de trabalho responsáveis pela 

produção desses eletrodomésticos forem vistos como verde, a redução do IPI implica na 

redução do preço de fabricação e repasse ao consumidor, ou seja, pela ótica da demanda e 

oferta, haverá aumento de consumo devido um menor preço. Entretanto, o relatório não 

apresenta estimativas do número de empregos gerados segundo essas medidas. 

Dados mais recentes mostram, segundo ILO (2012), que no Brasil, foram criados 2,9 

milhões de empregos verdes, sendo que isso corresponde a 6,6% do emprego formal em setores 

voltados a redução dos impactos ambientais. Um programa chamado Agricultura de Baixo 

Carbono foi criado pelo Ministério da Agricultura em 2010 com a perspectivas de diminuição 
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de emissão de carbono em torno de 30% até 2020. Esse programa oferece incentivo para 

produtores adotarem técnicas sustentáveis. Entre o ano de criação do programa até 2020, essa 

política criaria 20.000 novos postos para técnicos qualificados e aumentaria o número de 

agricultores em 900.000.   

No Plano nacional de erradicação da pobreza (Brasil Sem Miséria), de 2011, estimava-

se o treinamento para 60.000 catadores de materiais recicláveis até 2014, sendo estendido para 

280.000 após esse período. Esse incentivo formalizaria em tese 250.000 postos de trabalho em 

programas de reciclagem, o que proporciona inclusão social, segundo ILO (2012). 

Em um recente relatório, conforme a Figura 7, a ILO (2018) estima para o Brasil a taxa 

de crescimento do PIB em relação as variações do nível de emprego verde e não verde. 

 

Figura 7: Projeções da variação do PIB em relação a variação do nível de trabalho verde e não 

verde do Brasil. 

 

Fonte: Elaboração a partir da ILO, 2018. 

 

Nota-se que a variação do nível de emprego verde ou não verde oscilam de acordo com 

as oscilações do PIB, ou seja, o bom desenvolvimento da economia é essencial para impulsionar 

o nível de emprego verde. Além disso, em nenhum período a taxa de crescimento do PIB 

impactou de forma negativa o nível de emprego. 
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4 METODOLOGIA E BASE DE DADOS 

 

4.1 Definindo o Índice de Emprego Verde (Green Job Index) 

 

A metodologia utilizada nesse trabalho baseia-se em Muneepeerakul et al. (2013). 

Segundo os autores, o processo de transformação de uma economia acontece devido às 

tecnologias e as habilidades envolvidas no processo produtivo. Diante disso, os autores 

analisam dados ocupacionais no nível da Metropolitan Statistical Areas (MSAs). As MSAs 

mostram “como as interconexões entre atividades econômicas canalizam possibilidades 

transformadoras” (MUNEEPEERAKUL et al. 2013, p.1) das economias.  

Para a definição de ocupação, os autores utilizam U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), 

que determinam que as ocupações são fundamentadas nas atividades realizadas, sendo que para 

realizar o trabalho são necessárias “habilidades, educação e formação”. Dessa forma, os dados 

das ocupações conseguem captar muito mais que o produto e serviço, captam também o aspecto 

da economia urbana através dessas habilidades.  

Nesse sentindo, o estudo mostra a necessidade de entender o processo de transformação, 

“São as habilidades que captam melhor o capital humano presente na força de trabalho [11-14], 

e o capital humano é um determinante decisivo na geração de inovações e no desenvolvimento 

de novas indústrias nas economias urbanas” (MUNEEPEERAKUL et al. 2013, p.1). 

Os dados ocupacionais foram aplicados para medir como a interação do “conjunto de 

habilidades especializadas” das MSAs restringem a transformação da economia. O que torna 

uma MSAs diferente da outra é o nível distinto de especialização entre as ocupações, ou seja, 

umas são mais especializadas que as outras, e para medir esse nível de especialização de cada 

ocupação é utilizado o quociente de localização LQ (m). 

Como apresentado acima, a “rede de interdependências entre especializações 

ocupacionais” é capaz de transformar as economias urbanas e a partir dessa ideia, 

Muneepeerakul et al. (2013) analisam o papel da “rede de interdependências entre 

especializações ocupacionais” dos Estados Unidos no desempenho da economia urbana. De 

forma geral, os autores concluíram que, nos Estados Unidos a maioria das “especializações 

ocupacionais” têm uma relação positiva entre si, ou seja, são dependentes, mas algumas das 

“especializações ocupacionais” possuem uma relação negativa, sendo que o equilíbrio, de 

forma geral, explica parte do desempenho da economia urbana. 

A partir dessa relação de “rede de interdependências entre especializações ocupacionais”, 

visto em Muneepeerakul et al. (2013), Shutters et al. (2015) desenvolveram o Índice de 
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Emprego Verde. O Índice tem por objetivo mostrar de forma quantitativa o quão verde um 

espaço ocupacional em determinada localidade é e/ou quão falta para essa determinada 

localidade torna-se completamente verde. 

Dessa forma, a metodologia é dividida em três passos, que serão explicados 

detalhadamente mais a frente. O primeiro decorre do quociente de localização 

(MUNEEPEERAKUL et al., 2013), que determina a “interdependências entre especializações 

ocupacionais”. O segundo inclui o cálculo padrão locacional dessas especializações 

ocupacionais e, por fim, é calculado o Índice de Emprego Verde propriamente dito. 

 

4.1.1 O quociente de localização 

 

 O quociente de localização utilizado por Muneepeerakul et al. (2013), determina se uma 

localidade é especializada em determinada ocupação. Esse caso é considerado quando a fração 

do emprego da localidade nessa ocupação excede a fração média entre as localidades. Da 

mesma forma, podemos usar o quociente de localização da ocupação i na localidade m, definido 

por:  

 

LQi
(m)

=
(xi

m∕∑ xi
m

i
)

(∑ xi
m

m
∕∑ ∑ xi

m
im

)
                        (1) 

 

 Onde, xi
m é o número empregos na ocupação i na localidade m. Ou seja, a localidade é 

especializada naquela ocupação i se LQ > 1.  

Dessa forma, a estrutura econômica que foi construída baseou-se em dados 

ocupacionais. Estes dados cobrem as habilidades e capital humano na força de trabalho que 

caracteriza uma economia (FLÓRIDA, 2014; FLÓRIDA et al., 2008; MORETTI, 2012). A 

especialização de uma ocupação é tomada como uma proxy para a vantagem comparativa 

agregada que uma dada economia local tem para essa ocupação. Condições específicas de 

localidade, como condições geográficas, infraestruturas e competências da mão-de-obra, 

supostamente respondem por essa especialização (MUNEEPEERAKUL et al. 2013). Como 

representante da estrutura econômica, toma-se o conjunto de especializações ocupacionais 

(SOS) da economia. Então, será possível determinar se os 26 estados brasileiros e Distrito 

Federal de forma individual são especializados em uma ocupação para o período de 2002 a 

2014. 
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Conforme brevemente anunciado, o segundo passo consiste em incluir o cálculo do 

padrão locacional. O objetivo deste passo é aprender mais sobre a interdependência entre as 

ocupações. Muneepeerakul et al. (2013) empregam a probabilidade condicional, sendo que as 

probabilidades condicionais diferem das probabilidades marginais. Dessa forma, mede-se se a 

presença de uma ocupação especializada em uma determinada localidade é determinada pela 

presença de outra ocupação especializada.  Dessa forma é definido a interdependência entre as 

ocupações i e j, ζij, como:  

 

ζij =
P LQi

(M)
>1,LQj

(M)
>1  

P LQ
i
(M′)

>1 P  LQ
j
(M′′)

>1 
− 1                       (2) 

 

Onde M, M’ e M’’, segundo Muneepeerakul et al. (2013), denotam uma localidade 

selecionada aletoriamente. A equação (2) define a proximidade entre duas ocupações, isto é, 

como a especialização de uma ocupação pode melhorar ou dificultar a especialização de outra 

ocupação de outra localidade. Quando ζij é positivo, significa que as duas ocupações ocorrem 

de forma mais frequente do que caso as duas ocupações fossem independentes, ou seja, as 

ocupações podem compartilhar características semelhantes ou contribuir para resultados de 

forma semelhante, portanto i e j são positivamente relacionados. Assim, as ocupações estão 

mais próximas uma da outra quando ζij é positivo. O pensamento inverso pode ser aplicado 

para ζij negativo, as ocupações estão mais distantes uma da outra, portanto, não compartilham 

uma totalidade de características semelhantes e i e j são negativamente relacionados. Quando 

ζij é igual a 0, i e j são independentes.  

 

 

4.1.2 O Índice de Emprego Verde 

 

Diante da abordagem de Muneepeerakul et al (2013), Shutters et al. (2015), utilizam a 

interdependências entre as ocupações para desenvolver o espaço ocupacional e posteriormente 

criar o Índice de Emprego Verde (Green Jobs Index). O espaço ocupacional é idealizado como 

uma economia urbana, onde as interdependências entre as ocupações formam uma rede e podem 

ser tanto positivas como negativas. Cada ocupação pode ser representada como um nó, onde o 

quão maior a proximidade entre um nó a outro, maior é a interdependência entre as duas 

ocupações (MUNEEPEERAKUL et al., 2013). Sendo assim, quando ζij é positivo i e j são 
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positivamente relacionados e quando ζij negativo, as ocupações estão mais distantes uma da 

outra, portanto i e j são negativamente relacionados. Quando ζij é igual a 0, i e j são 

independentes.  

Shutters et al. (2015) consideram esse espaço ocupacional como um átomo, no núcleo 

desse átomo estaria todos as ocupações altamente interdependentes e na periferia estaria as 

demais ocupações interdependentes e relativamente fracas. Dessa forma, as ocupações não são 

uniformemente distribuídas no espaço ocupacional. As ocupações com alta interdependência 

formam um núcleo denso, enquanto que as ocupações com interdependência fraca ou negativa 

formam a periferia do espaço ocupacional. Sendo assim, foi possível construir o espaço 

ocupacional verde idealizado e o não idealizado. Neste espaço ocupacional idealizado, todas as 

ocupações verdes (como definido por O*NET) são especializadas, o mesmo pode ser aplicado 

para o espaço ocupacional verde não idealizado. Os nós verdes estão espalhados por todo o 

espaço ocupacional. 

Sendo assim, Shutters et al. (2015) mostram que as ocupações com maior ζij positivo 

são mais próximas de uma “economia verde” e não necessariamente essas ocupações, 

individualmente, precisam ser totalmente verdes para tornar a economia mais verde. Isso sugere 

que a transição de uma economia tradicional para uma “economia verde” não é um processo 

direto. O atual SOS de uma localidade determina a dificuldade de diferentes caminhos para a 

“economia verde”. Por exemplo, um país provavelmente se especializaria em um bem que já 

esteja produzindo, da mesma forma que uma localidade provavelmente se especializaria em 

uma ocupação que é a mais próxima das especializações atuais daquela determinada localidade 

(HAUSMANN e HIDALGO, 2011; SHUTTERS et al., 2015). 

Sendo assim, a partir dessa interpretação intuitiva é quantificado por Shutters et al. 

(2015), baseando-se no trabalho de Muneepeerakul et al. (2013). Shutters et al. (2015) definem 

o Índice de Emprego Verde através da equação (3), partindo das equações (1) e (2): 

 

𝐺(𝑚) =
1

𝑁𝐺
∑ 𝑉𝑔(𝑆𝑂𝑆𝑐

(𝑚)
)

1−𝛿𝑔

𝑔∈𝑆𝑂𝑆𝐺
                                                                                        (3) 

Onde:  

𝑆𝑂𝑆𝐺  determina o espaço ocupacional especializado para a “economia verde”. 

SOS(c)
(m)

 determina o estado atual da “economia verde” naquele estado. 

𝑁𝐺 determina o número total de ocupações verdes em 𝑆𝑂𝑆𝐺 . 
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𝑉𝑖 é a propensão do estado m se tornar especializado em determinada ocupação i, baseado na 

equação (2), ou seja, a interdependência entre as ocupações i e j. 

𝛿𝑔 será 1 (um), se o estado m é especializado em uma ocupação, caso contrário assume o valor 

0 (zero). 

Dessa forma, uma ocupação g é igual a 1 se o estado m já é especializado nessa 

ocupação, caso contrário tem o valor Vg. Portanto, G(m) = 1 se a economia é especializada em 

todas as ocupações verdes 𝑁𝐺. Assim, G(m) mede o quão o estado m deve viajar através do 

espaço de ocupação para tornar-se completamente verde. 

A criação de emprego verde direciona a economia tradicional para uma “economia 

verde”, à medida que são introduzidas tecnologias” limpas” no processo de produtivo, mudam 

os hábitos de consumo e essas ações reduzem os impactos no meio ambiente. Dessa forma, a 

economia, sociedade e o meio ambiente interagem de forma equilibrada (ELKINGTON, 1998; 

GIDDINGS et al., 2002; WILLARD, 2002). Isso é válido para as economias desenvolvidas e 

também para economias emergentes, como o Brasil. 

 

4.2 Base de dados 

 

 Para o cálculo dos Índices de Emprego Verdes nos estados brasileiros e Distrito Federal 

por setor, a base de dados utilizada foi a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). A 

RAIS é um registro administrativo anual, criado com o objetivo de gerar e guardar informações 

sobre o mercado formal de trabalho do Brasil. A partir dos dados da RAIS, foi possível 

apresentar o número de empregos entre os anos de 2002 a 2014, com um nível de agregação 

geográfico por unidades da federação e distribuído em termos de ocupações, por famílias de 

acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 

 Os vínculos empregatícios, presente nas bases da RAIS, correspondem aos vínculos de 

trabalho remunerados do mercado formal e o número de empregos capturados do período de 

referência correspondentes aos vínculos empregatícios efetivados naquele determinado 

período. Conforme ressalta MTE (2018) o número de empregos difere do número de pessoas 

empregadas, dado que o mesmo indivíduo talvez tenha mais de um trabalho na data de 

referência. 

Dado que a classificação de emprego verde utilizada nesse trabalho se refere à 

disponibilizada no O*NET, torna-se relevante destacar a definição de ocupações utilizada pelo 

MTE. As ocupações de acordo com o MTE (2010) são determinadas através de um código 
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nomeado como CBO, que captura as transformações sociais, econômicas e culturais do país. 

Através dele é possível nomear e codificar as ocupações antigas e recentes a partir da dinâmica 

no mercado de trabalho. É possível, portanto, capturar as informações sobre o mercado de 

trabalho formal de acordo com as ocupações existentes. As ocupações estão estruturadas por 

famílias, sendo que cada uma delas possui um número de ocupações com características 

semelhantes a um domínio de trabalho maior que aquela ocupação dispõe. O método utilizado 

é baseado no mesmo método dos Estados Unidos e Canadá e é adaptado à realidade brasileira.  

A CBO é definida em 9 grandes grupos (GG) que compõem vários códigos, conforme 

identificado no Quadro 1 abaixo. 

Quadro 1: Classificação dos grandes grupos presentes no CBO 2002. 

CBO 2002 Grandes Grupos Nível de competência 

0 Forças Armadas, Policiais e Bombeiros Militares Não definido 

1 
Membros superiores do poder público, dirigentes de 

organizações de interesse público e de empresas e gerentes 
Não definido 

2 Profissionais das ciências e das artes 4 

3 Técnicos de nível médio 3 

4 Trabalhadores de serviços administrativos 2 

5 
Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas 

e mercados 
2 

6 Trabalhadores agropecuários, florestais, da caça e pesca 2 

7 Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais 2 

8 Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais 2 

9 Trabalhadores de manutenção e reparação 2 

Fonte: MTE, 2010. 

 As informações de empregos, classificadas a partir do CBO 2002 e disponível na RAIS, 

possuem a compatibilização com o Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 

(CIUO 88), ou seja, é utilizado a CIUO 88, para comparação de estatísticas internacionais,  em 

concordância com o MTE (2010). 

 

4.3 Compatibilização dos dados CBO-O*NET 

 

Sob a responsabilidade do O*NET, os Estados Unidos reúnem um banco de dados que 

caracteriza o perfil de mão de obra de acordo com “habilidades, competências cognitivas e 

técnicas” dos trabalhadores daquele país. O banco reúne informações dos indivíduos 
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empregados, no que diz respeito às atividades econômicas, ao mercado de trabalho e à 

classificação ocupacional do mercado de trabalho dos EUA (MACIENTE, 2012). 

No Brasil, as informações do mercado de trabalho são responsabilidade do Ministério 

do Trabalho e Emprego e são captadas através da RAIS. Sendo que a classificação ocupacional 

desse mercado de trabalho formal é definida pela CBO, conforme salientado anteriormente. 

Entretanto, a CBO não capta, por exemplo, habilidades cognitivas, motoras e físicas dos 

trabalhadores, assim como a base do O*NET. Uma vez que, esse trabalho utiliza como 

referência a classificação ocupacional verde do O*NET, torna-se necessário a compatibilização 

entre as ocupações definidas na CBO e aquelas disponíveis no O*NET.  

Para isso, Maciente (2012) sugere a compatibilização dos dados da CBO com a base de 

dados do O*NET.  A CBO compreende, 2.529 ocupações, com 614 famílias ocupacionais 

agrupadas em 9 grandes grupos (GG) até novembro de 2012. Todas as ocupações têm 

similaridade com a base do SOC-americano. “Estas ocupações, assim como as ocupações do 

SOC norte-americano, contêm listas de sinônimos que descrevem, como complemento ao título 

oficial, designações normalmente associadas ao desempenho da mesma função laboral. ” 

(MACIENTE, 2012, p. 20).  

O método e a atualização da CBO são baseados na “na metodologia de desenvolvimento 

de currículos Dacum (developing acurriculum). O Dacum obedece três premissas, na primeira 

delas, os trabalhadores definem as características de sua ocupação, a segunda esses mesmos 

trabalhadores definem as atividades executadas por suas ocupações e por fim é captado a 

formação educacional de cada trabalhador em sua respectiva ocupação, através da extração de 

habilidades, atitudes e conhecimentos desses trabalhadores (NORTON, 1998).  

 Dessa forma, o método de construção da CBO “permitiria a montagem de uma base de 

dados similar à existente para a SOC norte-americana” (MACIENTE, 2012, p. 19). Entretanto, 

dado o alto custo e complexidade, as habilidades, conhecimentos e competências dos 

trabalhadores não foram capturadas para a construção da CBO, o que foi realizado no O*NET. 

 A base de dados do O*NET é baseada em características que definem o trabalhador e 

os postos de trabalho (ocupação). Pela perspectiva do trabalhador são definidas as 

características pessoais, requerimentos relativos ao trabalhado e à experiência. Pelo lado das 

ocupações são determinados os requerimentos ocupacionais, as características da força de 

trabalho e as informações específicas da ocupação. Ao longo dos anos houve evolução segundo 

a classificação ocupacional dada pelo O*NET, o que permite uma similaridade com a base do 
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SOC. Essas características que definem o trabalhador e os postos de trabalho (ocupação) do 

O*NET é adaptado ao caso brasileiro ao se definir algumas variáveis7 (MACIENTE, 2012). 

 Após uma revisão do CBO, foi disposto em 2002 os seguintes dados: 2.529 ocupações, 

agrupadas em 614 famílias ocupacionais conforme evidenciado anteriormente. “Estas 

ocupações, assim como as ocupações do SOC norte-americano, contêm listas de sinônimos que 

descrevem, como complemento ao título oficial, designações normalmente associadas ao 

desempenho da mesma função laboral” (MACIENTE, 2012, p.20). 

 Os dados da CBO possuem correspondência com os dados do CIUO e o mesmo acontece 

com a base SOC, ou seja, a base de dados do SOC tem correspondência com os dados do CIUO. 

Dessa forma houve associação de cada par CBO-SOC, através dos sinônimos “ocupacionais 

existentes em cada classificação”, conforme afirma (MACIENTE, 2012, p. 21): 

 

A partir dessa correspondência inicial, derivada da ligação das classificações 

nacionais com a classificação internacional, procedeu-se uma conferência detalhada 

de cada par CBO-SOC, com o auxílio dos sinônimos ocupacionais existentes em cada 

classificação. Optou-se por privilegiar o menor número possível de relacionamentos, 

para evitar a diluição de uma determinada CBO em um número excessivo de 

equivalentes na SOC. 

 

 

Segundo Maciente (2012) vale ressaltar que em algumas situações, não foi possível 

encontrar a correspondência CBO-SOC, através do CIUO. Nesses casos, a busca foi realizada 

através dos títulos e sinônimos que descrevem cada ocupação e em torno de 90% dos casos a 

associação entre CBO-SOC encontrou 1 ou 2 correspondências. 

 Após estabelecido a associação entre CBO e SOC, é possível buscar a correspondência 

entre CBO e O*NET, dado à compatibilidade entre SOC-O*NET, conforme afirma 

(MACIENTE, 2012, p. 21): 

 

Para cada CBO, a nota média de utilização em cada uma das variáveis ONET foi 

estabelecida segundo a nota média das ocupações SOC estabelecidas como 

correspondentes à CBO em questão. Um fator de ponderação foi utilizado, no caso 

das CBOs para as quais mais de uma SOC correspondente foi encontrada, dando 

prioridade aos casos em que a correspondência mais direta se deu entre os títulos 
ocupacionais ou entre pares CBO-SOC cuja correspondência com a CIUO fosse mais 

direta. Deste modo, foi construída uma matriz em que, para cada CBO, há os valores 

médios de utilização de cerca de 240 variáveis ocupacionais presentes no modelo 

ONET.  

 

                                                
7 Para maiores informações consultar: (MACIENTE, 2012, p.20) 
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Sendo assim, foi possível associar à CBO a base de dados do O*NET, quando 

previamente estabelecido tanto os critérios de definição de “economia verde” e emprego verde, 

quanto os setores para a “economia verde” segundo (DIERDORFF et al., 2009). Conforme 

apresentado no capítulo 1, seção 1.3 deste trabalho, é apresentado o Quadro 2 com o objetivo 

de evidenciar a correspondência das ocupações verdes entre CBO e O*NET.  

 

Quadro 2: Correspondência das ocupações verdes entre CBO e O*NET 

 

Setor Definição de ocupação CBO 

Geração de Energia 

Renovável (GS1) 

Ocupações de Demanda Aumentada Verde 8114 8115 8131 8214 

Ocupações Aprimoradas de Habilidades 

Verdes 

1222 2134 2142 2143 7214 8233 

8611 8612 8621 9141 9142 9501 

9503 9511 9541 9912 9914 

Ocupações Novas e Emergentes N&E 
3115 3161 6253 8112 8113 8622 

9531 

Transporte (GS2) 

Ocupações de Demanda Aumentada Verde 7824 7826 

Ocupações Aprimoradas de Habilidades 

Verdes 

1226 1416 2144 3143 7825 9141 

9142 9501 9503 9511 9541 9912 

9914 

Ocupações Novas e Emergentes N&E 3421 3423 3424 3425 3426 9531 

Eficiência energética (GS3) 

Ocupações de Demanda Aumentada Verde 7155 

Ocupações Aprimoradas de Habilidades 

Verdes 

1227 1417 2143 2144 9141 9142 

9501 9503 9511 9541 9912 9914 

Ocupações Novas e Emergentes N&E 1421 3183 9531 

Construção Verde (GS4) 

Ocupações de Demanda Aumentada Verde 
2146 3121 3122 7232 7243 7311 

8202 8214 8281 

Ocupações Aprimoradas de Habilidades 

Verdes 

1223 1227 1413 1417 2141 2142 

2143 2144 2343 3181 3185 7102 

7162 7241 8233 9914 

Ocupações Novas e Emergentes N&E 1421 3131 3183 

Serviços de Pesquisa, 

Design e Consultoria (GS5) 

Ocupações de Demanda Aumentada Verde 

2030 2031 2033 2034 2035 2132 

2145 2146 2221 2222 2624 3180 

3522 3522 3951 

Ocupações Aprimoradas de Habilidades 

Verdes 

1227 1312 1313 1414 1417 1426 

2021 2032 2123 2124 2133 2134 

2141 2142 2143 2144 2343 2513 

2532 3133 3181 3182 3185 3186 

3187 3541 4102 5151 5152 

Continua 
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Ocupações Novas e Emergentes N&E 1421 2011 2533 3183 3421 7811 

Proteção ambiental (GS6) 

Ocupações de Demanda Aumentada Verde 2030 2211 3212 

Ocupações Aprimoradas de Habilidades 

Verdes 

2133 2134 2140 2141 2343 3213 

9141 9142 9501 9503 9511 9541 

9912 9914 

Ocupações Novas e Emergentes N&E 3115 3201 9531 

Agricultura e Florestamento 

(GS7) 

Ocupações de Demanda Aumentada Verde 
2034 2221 2222 3212 6110 6201 

6320 7701 7771 7772 

Ocupações Aprimoradas de Habilidades 

Verdes 

1221 1411 3211 3213 6120 6121 

6122 6123 6124 6125 6126 6127 

6130 6131 6132 6133 6134 6301 

Ocupações Novas e Emergentes N&E Não houve correspondência 

Manufatura (GS8) 

Ocupações de Demanda Aumentada Verde 

2132 2624 3111 3112 3121 3122 

3180 7155 7156 7201 7202 7221 

7222 7223 7224 7231 7232 7233 

7242 7243 7244 7245 7251 7252 

7253 7254 7255 7312 7821 7822 

8101 8102 8111 8114 8115 8131 

8201 8212 8214 8221 8281 

Ocupações Aprimoradas de Habilidades 

Verdes 

1412 1414 1427 2021 3114 3123 

3133 3142 3143 3144 3182 3186 

3187 3541 7214 7241 7256 7301 

8233 

Ocupações Novas e Emergentes N&E 

2011 3012 3115 3131 3141 3183 

3253 3425 3426 7411 7811 8112 

8113 

Reciclagem e Redução de 

Resíduos (GS9) 

Ocupações de Demanda Aumentada Verde 2140 3115 3122 5192 8622 

Ocupações Aprimoradas de Habilidades 

Verdes 
Não houve correspondência 

Ocupações Novas e Emergentes N&E Não houve correspondência 

Administração 

Governamental e 

Regulatória (GS10) 

Ocupações de Demanda Aumentada Verde 
6201 7201 7202 8101 8102 8201 

8202 

Ocupações Aprimoradas de Habilidades 

Verdes 

1112 1114 1115 1130 1142 1144 

1210 1221 1222 1223 1226 1227 

1232 1233 1311 1312 1313 1411 

1412 1413 1414 1415 1416 1417 

1422 1423 1426 1427 2531 2543 

4102 6301 7101 7102 7301 9501 

9503 9912 9914 

Ocupações Novas e Emergentes N&E 1421 3421 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados CBO e O*NET. 
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 Portanto, a partir da contabilização descrita acima, foi possível classificar as ocupações 

verdes brasileiras (baseadas na CBO) e àquelas definidas pelo O*NET. Portanto, a partir do 

quadro 2, foram identificadas 185 ocupações verdes compatíveis com às disponíveis no 

O*NET. A partir dessa metodologia proposta, foi possível criar o Índice de Emprego Verde 

para os estados brasileiros e Distrito Federal, fundamentados nos dez setores verdes 

identificados. Os resultados e discussões serão abordados no próximo capítulo. 
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse capítulo, serão apresentados os resultados do Índice de Emprego Verde para os 

estados brasileiros e Distrito Federal, a partir dos setores verdes analisados. Os valores 

encontrados para o Índice de Emprego Verde mostram como a transição de uma economia 

tradicional para uma economia mais “verde” a nível regional e setorial da economia brasileira 

desenvolveu-se ao longo dos anos de 2002 a 2014. 

É possível observar, no período analisado, que os estados do Sudeste e Sul são os que 

apresentaram os maiores Índices de Emprego Verde (Tabela 14). Sendo que, o estado de São 

Paulo obteve o maior Índice de Emprego Verde médio dentre todos os estados brasileiros de 

0,71 e o estado de Alagoas, obteve o menor índice analisado de 0,17, seguindo pelo Distrito 

Federal com índice de 0,21.  

 

Tabela 14: Índice de Emprego Verde médio estadual, no período de 2002 a 2014 

UF AC AM AP PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI 

Índice 0,220 0,373 0,252 0,369 0,291 0,244 0,294 0,170 0,366 0,230 0,320 0,259 0,278 0,230 

               

UF RN SE DF GO MS MT ES MG RJ SP PR RS SC - 

Índice 0,248 0,297 0,213 0,382 0,305 0,357 0,514 0,524 0,604 0,708 0,519 0,431 0,496 - 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Esse resultado pode ser associado ao nível de desenvolvimento do mercado de trabalho, 

bem como ao nível de desenvolvimento da região, como apontam Dordmond et al. (2019). Por 

exemplo, São Paulo é o estado mais populoso, com um mercado de trabalho bem diversificado 

e também com grande participação econômica e industrial no Brasil. A partir dessas 

características, esperava-se que o estado mais industrial e com uma grande variedade de 

empregos no país, também apresentasse o espaço ocupacional mais verde dentre os estados 

brasileiros. Isso se deve, porque muitos dos empregos verdes são ligados a setores mais 

complexos, o que exigem maiores investimentos, coordenação de políticas por parte do Estado 

e setor privado, bem como maturidade institucional, conforme apresentado por Dordmond et 

al. (2019). Por outro lado, o estado de Alagoas foi o que apresentou o menor Índice de Emprego 

Verde, seguido pelos estados do Ceará, Piauí e Distrito Federal.  

Segundo Trovão e Araújo (2017) o mercado de trabalho formal do estado de Alagoas 

cresceu acima dos outros estados brasileiros, em média mais de 50% no período entre 2004 e 

2013. Foram criados 120 mil empregos diretos e 270 mil empregos indiretos ligados 
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principalmente à agroindústria onde, o setor que envolve a atividade de cana-de-açúcar foi 

responsável por 27% do PIB do estado no ano de 2010 (SANTOS, 2011). Apesar da criação 

dos postos de trabalho e aumento do nível de emprego formal ao longo dos anos, cabe uma 

reflexão sobre os tipos de ocupações criados no Alagoas, bem como em outros estados que 

apresentaram Índice de Emprego Verdes abaixo da média nacional. Percebe-se que a exemplo 

de Alagoas e Piauí, atividades de monocultura de cana-de-açúcar, grandes latifúndios, pecuária, 

mineração e agropecuária não tendem a gerar ocupações predominantemente “greening”, o que 

pode levar a um espaço ocupacional menos verde. O que foi refletido nos menores Índice de 

Empregos Verde no período de 2002 a 2014. 

No caso do Distrito Federal, que apresenta uma das maiores rendas per capita do Brasil 

(IBGE, 2016), mas que também possui um espaço ocupacional pouco verde, o segundo menor 

índice médio no país, o resultado pode estar associado à sua função administrativa federal e 

serviços. Cerca de 93% das ocupações existentes no DF estão no setor de serviços, 

acompanhado da indústria, responsável por 5,4% do PIB e o setor agropecuário que tem pouca 

expressão, apenas 0,3% (CRUZ, SCHLABITZ e QUEIROZ, 2018). Esse resultado também 

pode indicar que as atividades administrativas no Distrito Federal, associadas ao setor de 

serviços, não são suficientes para expandir o verde ocupacional dessa localidade. 

Percebe-se, na Tabela 14, que além de São Paulo, os maiores índices médios estão 

localizados na região Sudeste e Sul do país. Isso demonstra que os maiores índices estaduais 

possuem relação com a riqueza e desenvolvimento econômico e social dos estados do Brasil, 

como também foi encontrado por Dordmond et al. (2019). 

Quando se compara os resultados encontrados por Shutters et al. (2015), percebe-se que 

os estados brasileiros têm performance relativamente semelhantes, apesar de que os autores não 

calcularam o Índice de Emprego Verde para os níveis setoriais, mas sim, para 364 áreas 

metropolitas dos Estados Unidos. Os melhores índices foram encontrados para Houston-Sugar 

Land-Baytown, TX (0,685); San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA (0,649) e Portland-

Vancouver-Beaverton, OR-WA, (0,647); e os menores valores foram encontrados para 

McAllen-Edinburg-Mission, TX (0,147), Myrtle Beach-North Myrtle Beach-Conway, SC 

(0,146) e Ocean City, NJ (0,12). 

No que se refere aos setores verdes brasileiros, ainda que o país venha demonstrando 

um crescimento dos postos de trabalhos para todos os setores, nota-se que no período analisado, 

a tendência foi de um tímido crescimento para os Índices de Emprego Verde médio setoriais 

(Tabela 15). Isto é, o número de empregos verdes criados foi bem inferior às possibilidades de 
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empregos no espaço ocupacional do país, refletindo o processo lento para tornar a economia 

mais verde no Brasil.
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Tabela 15: Índice de Emprego Verde médio por setor, 2002-2014 

 

 

Setor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Crescimento médio 

2002-2014 

GS1 0,273 0,364 0,378 0,3777 0,3788 0,3862 0,3567 0,3456 0,3415 0,3623 0,3497 0,3413 0,3531 0,38% 

GS2 0,213 0,331 0,3301 0,3216 0,3211 0,3384 0,2891 0,292 0,2949 0,3225 0,3072 0,3032 0,2953 0,33% 

GS3 0,196 0,339 0,3355 0,3171 0,324 0,3477 0,2708 0,2683 0,277 0,3226 0,2958 0,2985 0,29 0,32% 

GS4 0,272 0,334 0,3307 0,329 0,3267 0,3407 0,3179 0,3126 0,317 0,332 0,341 0,3293 0,3302 0,35% 

GS5 0,211 0,257 0,2638 0,2664 0,2699 0,2665 0,2656 0,2715 0,2773 0,2887 0,2864 0,2744 0,2768 0,29% 

GS6 0,197 0,338 0,3389 0,3408 0,3312 0,3523 0,2935 0,284 0,3107 0,3453 0,3355 0,3277 0,3244 0,34% 

GS7 0,276 0,349 0,3768 0,3789 0,3629 0,3889 0,3971 0,3972 0,4365 0,4254 0,407 0,4042 0,4216 0,42% 

GS8 0,224 0,266 0,2771 0,2758 0,2615 0,2797 0,2816 0,2851 0,2929 0,2907 0,2944 0,2857 0,299 0,30% 

GS9 0,322 0,382 0,3764 0,3904 0,3888 0,4059 0,4155 0,385 0,4603 0,4592 0,4924 0,4853 0,5074 0,46% 

GS10 0,197 0,285 0,3001 0,3163 0,3078 0,3091 0,2986 0,2833 0,3093 0,3042 0,2993 0,3063 0,3058 0,32% 

Fonte: Resultados da pesquisa.
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Os setores GS5 e GS8 apresentaram as menores taxas de crescimento no período, o que 

representa mais de 100 ocupações ligadas a essas áreas, tais como, Suporte Técnico em Pesquisa 

e Desenvolvimento, Engenheiros de Energia, Engenheiros Bioquímicos, Pesquisadores em 

Planejamento Urbano e Regional, Pesquisadores de Agricultura de Precisão, Técnicos em 

Engenharia Industrial, Engenheiros e Técnicos em Nanotecnologia e Químicos Industriais. Em 

contrapartida, os setores GS7 e GS9 apresentaram as maiores taxas de crescimento médio para 

o Índice de Emprego Verdes, com ocupações tais quais Profissionais ligados à Agricultura, 

principalmente de precisão, Administradores de Operações, Gestores em Economia Rural, 

Produtores Rurais, Profissionais em Reciclagem e, Profissionais de Coletas Seletiva. 

Segundo a UNEP (2011), o setor de GS9 é um dos grandes promissores na economia 

brasileira. No ano de 2000, esse setor gerou quase US$2 bilhões, evitando emissão de GEE em 

10 milhões de toneladas. Dessa forma, o Brasil como país em desenvolvimento, supera ou pode 

ser comparado à países industrializados quanto a reciclagem e a recuperação de diversos 

materiais.  

Ainda, segundo a UNEP (2011), o processo de reciclagem tem um papel sustentável e 

social, uma vez que permite poupar uma grande quantidade de recursos naturais. Por exemplo, 

para cada tonelada de papel reciclável, é possível reduzir 50% do uso de água e evitar o corte 

de 17 árvores. Além disso, a reciclagem do alumínio (no caso de materiais em alumínio) 

contribui para a emissão de gases nocivos ao meio ambiente, tais como CO2 e SO2.  

Além dos impactos ambientais positivos, o setor de Reciclagem e Redução de Resíduos 

(GS9) contribui de forma efetiva para a criação de empregos, considerados verdes, e pode estar 

ligado à redução da pobreza. Por exemplo, 500 mil coletores de resíduos foram reportados no 

Brasil e o país tem aproximadamente 2400 pequenas empresas e cooperativas que se envolvem 

com a reciclagem e o comércio de sucatas (UNEP 2008). 

Apesar dessa boa perspectiva para o meio ambiente e mercado de trabalho, Muçouçah 

(2009) aponta que muitos dos trabalhadores no Brasil, que fazem parte do GS9, estão na 

informalidade. Em 2008, foi mostrado que apenas 66.807 trabalhadores foram registrados, 

indicando a necessidade de políticas públicas que contribuam para o crescimento do número de 

empregos e formalização da mão de obra nesse setor. 

Apresentado esse panorama geral do Índice de Emprego Verde, serão discutidos os 

resultados individuais para cada setor. Analisando o setor GS1 é possível observar alguns 

detalhes importantes. 
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O setor de Energia Renovável, segundo o MME (2015), é aquele que advém dos 

recursos naturais, como a energia hídrica, solar, eólica, biomassa, geotérmica, oceânica e 

hidrogênica. Segundo Esparta et al. (2004), no caso brasileiro, a oferta de energia renovável 

sofreu um crescimento pouco expressivo no período de 2002 a 2014, com oferta de 

aproximadamente 39% em 2002 para cerca de 40% em 2014. O trabalho de EPE (2015) também 

corrobora essa tendência e mostra um modesto crescimento da oferta de empregos nesse setor, 

refletido no crescimento médio de 0,38% do Índice de Emprego Verde para o período analisado 

nesse trabalho. 

Ao focar no desempenho regional para o Índice de Emprego Verde do setor de Energia 

Renovável, observa-se que essa área segue a mesma trajetória do Índice de Emprego Verde a 

nível nacional. Conforme a Figura 8, é possível observar os estados que tiveram os melhores e 

piores desempenhos para o Índice no setor GS1, no período. O estado do Rio de Janeiro 

apresentou um espaço ocupacional mais verde que os demais estados brasileiros durante todo 

o período analisado, com um valor médio de 0,6915; seguido pelo estado de São Paulo (0,6212), 

Minas Gerais (0,5869), Santa Catarina (0,5359) e o Espírito Santo (0,4868). 

 

Figura 8: Os 5 maiores (8a) e menores (8b) Índices de Emprego Verde do setor de Energia 

Renovável do Brasil, no período de 2002 a 2014 

 

   (8a)      (8b) 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Consoante ao relatório do Balanço Energético Nacional (2017), a geração de Energia 

Renovável entre o ano de 2011 a 2014 para a região Sudeste foi de 180.437 kWh, quase três 

vezes maior que o Centro-Oeste, cuja produção foi inferior a 61.951. Enquanto que, na região 

Nordeste, Sul e Norte, a geração foi de 93.079 kWh, 171.225 kWh, 72.206 kWh, 

respectivamente. Esse resultado pode ser indicar a necessidade de geração de empregos verdes 
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nesse setor, uma vez que, segundo Goldemberg (2004), a geração de energia eólica, por 

exemplo, gera mais empregos que a nuclear produzindo a mesma quantidade de eletricidade. 

De acordo com a Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), a região 

Sudeste é a que mais cresce em relação aos investimentos com energia solar. Segundo o EPE 

(2007), o maior potencial de produção de eletricidade de biomassa encontra-se na região 

Sudeste do Brasil, localizada em sua maior parte em São Paulo, Minas Gerais e no Paraná, no 

Sul do país. Além disso, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, é uma área 

de grande potencial na geração de energia eólica (ANEEL, 2005). Nesse sentido, nota-se que 

os maiores índices desse setor estão concentrados na região Sudeste, conforme a Figura 8a.  

Além disso, o estado de Minas Gerais é líder no ranking de investimentos em energia 

solar, seguido pelo estado de São Paulo. A legislação estadual permite melhores investimentos 

tributários para geração de energia distribuída do país. Por exemplo, isenções do ICMS fazem 

com que os custos de projetos de micro e minigerações de energia, sejam relativamente 

menores, o que atrai investimentos para o estado, o que talvez justifique a liderança do estado 

(ABSOLAR, 2019). 

A região Nordeste, representada pelos estados do Ceará, Alagoas e Paraíba, apresenta 

os menores índices do setor de Energia Renovável (Figura 8b). No entanto, a região tem grande 

potencial na produção de energia solar devido à localização próxima à linha do Equador, o que 

implica alta incidência de calor na maior parte do ano. Segundo Pereira et al. (2012), no que 

diz respeito à variação de radiação solar diária no Brasil, as maiores taxas são observadas na 

região Nordeste, com valores entre 5,7 e 6,1 kWh / m2 por dia. Ressalta-se que mesmo as 

regiões, com as menores taxas de radiação, apresentam grande potencial. Por outro lado, a 

produção de energia através do sol é relativamente cara, o que reivindica alto investimento no 

curto prazo (SANTOS et al., 2018). O que acabar por restringir grande parte dos investimentos 

para esse tipo de energia na região. 

No que tange à produção de energia eólica, o Nordeste também apresenta grande 

potencial, principalmente no litoral da região, onde a força dos ventos proporciona a geração 

desse tipo de energia. Do mesmo modo, os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerias são locais 

promissores para essa energia (GALDINO, et al., 2013). No entanto, a falta de dados 

consistentes e confiáveis tem sido um dos fatores mais limitadores para os projetos relacionados 

à energia eólica no país (PEREIRA, et al.; 2012). Essas limitações de investimentos para esses 

tipos de energia reprimem a possibilidade de criação de empregos ligados ao setor de Geração 

de Energia Renovável no Brasil. 
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Ainda nesse setor, de todas as fontes de energia renovável na economia brasileira, a 

produção dos biocombustíveis é bastante evidente. Segundo Pereira et al (2012), o Brasil é um 

dos maiores e mais competitivos produtores desse tipo de combustível no mundo, possuindo 

um Programa de desenvolvimento e produção desses líquidos derivados de não-óleos, e possui 

a segunda maior participação do mundo na produção de etanol. Essa expressiva participação da 

produção de biocombustíveis no Brasil pode ter contribuído para o aumento da demanda por 

trabalhadores no setor de Geração de Energia Renováveis, de forma que o mesmo se 

estabeleceu como a terceira posição de maior crescimento do Índice de Emprego Verdes entre 

os anos de 2002 e 2014. Segundo UNEP (2011), a produção de biocombustíveis contribui de 

forma significativa para a criação de empregos nas pequenas propriedades rurais, assim como 

também contribui para a inserção de agricultores familiares na cadeia dos biocombustíveis, 

favorecendo a redução da pobreza em áreas mais pobres. Além isso, a produção dos biodieseis 

está intimamente ligada a outros setores verdes, por exemplo, Transportes e Manufaturas, 

contribuindo para o crescimento dos empregos verdes nessas áreas. 

 O segundo setor analisado nesse trabalho, o de Transporte, é relevante para a economia 

de qualquer nação, e propicia a mobilidade de pessoas e de mercadorias. Associada a essa 

característica, o setor de transportes possui importante participação na geração de empregos 

verdes, tais como, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Locomotivo, Profissionais na área 

Ferroviária, Motoristas de Ônibus e Caminhões, Engenheiros de Transporte, Gestores de 

Logística e Transporte, e Administradores de Cadeia de Suprimento. 

No Brasil, esse setor é predominantemente rodoviário, em média 96,2% do transporte 

de passageiros e em média de 61,8% transporte de cargas. O setor de Transporte é essencial 

para a dinâmica da economia e para o nível de emprego e de infraestrutura, principalmente no 

que se refere ao transporte coletivo nos centros urbanos, como nas cidades de São Paulo e Rio 

de Janeiro. De acordo com alguns trabalhos realizados para a economia dos Estados Unidos e 

Europa, [Chmelynski (2008), Weisbrod e Reno (2009), e UNEP (2008) ], os investimentos no 

setor de Transportes têm impactos consideráveis na criação de empregos. Além disso, ele 

também impacta na produção de carros e seus componentes, que através da utilização de 

tecnologia sustentável, tende a contribuir para a criação de aproximadamente, 250 mil empregos 

verdes. 

No caso da economia brasileira, a região Sudeste, segundo a Confederação Nacional de 

Transporte (2018), tem a maior centro de transporte de passageiros do Brasil. Esse centro é 

composto pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, 
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Recife, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza e Manaus. Em relação ao transporte de carga, nas 

cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Brasília e Belo Horizonte, esse tipo de 

modalidade é predominante, o que pode influenciar os resultados do índice para esse setor. 

Conforme a Figura 9a mostra, o estado do Rio de Janeiro apresenta o maior Índice de 

Emprego Verde médio do país, 0,93, para o setor de Transporte; seguido pelos estados de São 

Paulo, Espírito Santo, Paraná e Santa Cantarina com índices médios para o período analisado 

de 0,79, 0,68, 0,60 e 0,50, respectivamente. Em contrapartida, a região Nordeste apresenta 

menores índices médios do país, como observamos na Figura 9b, com índices médios que 

variam entre de 0,10 a 0,13. 

 

Figura 9: Os 5 maiores (9a) e menores (9b) Índices de Emprego Verde do setor de Transporte 

do Brasil, no período de 2002 a 2014 

 

   (9a)      (9b) 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Associado a esse resultado, percebe-se a necessidade de investimentos no setor de 

Transporte brasileiro, seja relacionado à mobilidade de pessoas, seja na produção de veículos 

menos poluentes, seja na melhoria da infraesturutra para que ele torne-se mais verde e crie 

maior possibilidades de empregos verdes. O Brasil foi pioneiro no investimento e 

desenvolvimento do BRT (Bus Rapid Transport), com a criação de corredores exclusivos e 

estações, reduzindo o tempo de espera e possibilidade de transbordo. Esse sistema de transporte 

utiliza biocomustíveis ou energia elétrica, o que favorece a redução da emissão de gases 

poluentes e a criação de empregos verdes associados ao setor, bem como, de setores verdes 

relacionados, como demostrado no Quadro 3. 
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Quadro 3: Benefícios do Investimento em Transporte sustentável 

 

Investimento 

Benefícios 

Qualidade 

do Ar 

Emissão de 

GEE 

Redução 

Trânsito 

Assessibilidade Segurança 

Bus Rapid Transport (BRT) ++ ++ ++++ ++++ ++ 

Ferrovia + ++ +++ ++ + 

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) ++ ++ ++++ +++ ++ 

Veículos eficientes e sustentáveis ++++ +++ +/- +/- +/- 

Infraestrutura para Transporte não 

Motorizado (NMT) 

++ + +++ +++ +++ 

Planejamento Urbano +++ ++ ++++ ++++ +++ 

Fonte: Adaptado de UNEP, 2011. 
+ Maior quantidade, maior o efeito positivo. 

 

Segundo da Silva et al. (2008), os investimentos e benefícios para a mobilidade urbana 

possui dimensões diferentes nos benefícios gerados. Por exemplo, para o Sudeste, a dimensão 

social e ambiental seria focada nos aspectos relacionados à provisão de sistemas de transporte 

públicos integrados, de qualidade e eficiência, bem como na infraestrutura de transporte não 

motorizado (NMT - considerando a questão social em direção a uma mobilidade também mais 

sustentável). As regiões mais pobres dos país, Norte e Nordeste, apresentaram os menores 

Índices de Emprego Verde para o setor de Transporte. Nesse caso, as dimensões sociais e 

ambientais estariam ligadas aos benefícios gerados pelos sistemas eficientes de transporte 

público, acessibilidade por meio de espaços públicos adequados e melhoria da infraestrutura 

urbana. 

Direcionando a análise para o terceiro setor analisado, GS3 – Eficiência Energética, o 

consumo de energia no país vem aumentando ao longo dos anos, implicando em uma maior 

probabilidade de esgotamento dos recursos utilizados na fabricação de energia. Em todo o 

mundo é estimulado o uso eficiente dessa energia, com a intenção de conter a expansão do 

consumo sem comprometer a economia. Nesse sentido, o setor de Eficiência Enérgica tem por 

objetivo melhorar o uso das fontes de energias, utilizando a energia de forma mais sustentável 

e eficiente (ANEEL, 2008). 

Nessa concepção, a Figura 10 apresenta os maiores (10a) e menores (10b) Índices de 

Emprego Verde do Brasil para o setor em questão. E, mais uma vez, os maiores índices são da 

região Sudeste do país. São Paulo tem índice médio de 0,80, seguido pelo Rio de Janeiro com 

índice de 0,77. Os menores índices foram conquistados pelos estados da região Nordeste. Os 
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menores índices foram calculados para os estados do Rio Grande do Norte e Alagoas, que 

apresentam índices médios semelhantes de 0,12. 

 

Figura 10: Os 5 maiores (10a) e menores (10b) Índices de Emprego Verde do setor de Eficiência 

Energética do Brasil, no período de 2002 a 2014 

 

   (10a)      (10b) 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Os centros urbanos são grandes consumidores e geradores de energia, principalmente, a 

elétrica, e a região Sudeste destaca-se pela geração, distribuição e consumo. O estado de São 

Paulo responde em média por 40% da capacidade instalada e o Rio de Janeiro mais de 13%. 

Além disso, nessa região estão os maiores reservatórios de usinas hidrelétricas do Brasil. No 

estado do Rio de Janeiro estão grandes usinas termelétricas (UTE) a gás, como Leonel Brizola, 

Mário Lago, Norte Fluminense e Santa Cruz. As principais empresas de distribuição e geração 

de energia da região Sudeste estão investindo em um projeto que maximiza a distribuição e o 

consumo da energia. Esses investimentos elevaram o nível de emprego voltados ao setor de 

Eficiência Energética no país, por exemplo, o que aumentou as ocupações de Instaladores de 

Redes Elétricas Tradicionais, Engenheiros de Energia, Analista de Energia e Inspetores de 

Sistema e Equipamentos. 

Em relação ao consumo de energia elétrica, Silva e Rodrigues (2016) aponta o 

crescimento dessa demanda no país. Sendo que a necessidade de melhorias na eficiência dessa 

energia gerada é essencial para a construção de um setor energético mais sustentável. O Sistema 

Interligado Nacional (SIN) criado em 1998, por meio da resolução 351/98 do Ministério das 

Minas e Energia teria essa função. No momento atual, há necessidade de um setor energético 

sustentável que ajude na mitigação dos impactos ambientais em níveis regionais e locais. Os 

incentivos a esse setor se tornam uma estratégia para sustentabilidade ambiental e para a criação 
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de novos empregos verdes, influenciando ainda mais o índice de emprego dessa área. Nesse 

contexto, “a intenção do SIN será voltada para a geração de ganhos sinérgicos, por meio da 

interconexão dos agentes geradores, e reduzir os custos operacionais e a integração dos recursos 

de produção e transmissão energéticas” (SILVA e RODRIGUES, 2016, p. 121), no Brasil. 

A maioria dos projetos de eficiência energética que recebem financiamento do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está localizada na região Sudeste 

(SIFFERT FILHO, et al., 2015), predominando em estados com maior demanda e oferta de 

energia. Silva e Rodrigues (2016) utilizam dois modelos, Charnes, Cooper e Rhodes (CCR) e 

Banker, Charnes e Cooper (BCC) para medir a eficiência na utilização da energia dos estados 

brasileiros. Os resultados apontam que os estados de Minas Gerais e São Paulo foram eficientes 

segundo o modelo BCC para o ano de 2000 e 2010, e Rio de Janeiro foi eficiente tanto no 

modelo CCR quanto no modelo BCC para o mesmo período. Todo esse contexto, sugere que a 

região Sudeste apresenta os maiores índices. 

 Em relação a região Nordeste, com os menores Índices de Emprego Verde, nota-se que 

a geração e distribuição de energia dessa região é inferior quando comparado a região Sudeste 

(SIFFERT FILHO, et al., 2015), o que tende a reduzir os números de projetos de eficiência 

energética nessa região. Essas limitações, tanto na possibilidade de criação de novos projetos 

que favoreçam melhor eficiência, tal como na condição atual do setor energético dessas regiões 

dificultam a ampliação de empregos verdes para o setor. 

 No que tange ao setor de Construção Verde, esse é associado às atividades na construção 

civil, voltados para a construção e reforma de edifícios ecológicos, que envolvem tecnologias 

sustentáveis em alguma parte do processo de construção desses edifícios (DIERDORFF et al., 

2009). De acordo com o SEBRAE (2019), o Brasil está entre os líderes mundiais nesse setor, e 

segundo a ILO (2018) o setor é promissor e até 2030 irá gerar mais de 6,5 milhões de postos de 

trabalho em todo o mundo, o que poderá contribuir para a promoção de economias mais 

sustentáveis. No caso da economia brasileira, esse potencial de emprego reflete o espaço 

ocupacional verde do país, sendo que o setor de Construção Verde foi o quarto com maior 

crescimento do Índice de Emprego Verde no período de 2002-2014. 

Percebe-se que os maiores Índices de Emprego Verdes médios desse setor são dos 

estados da região Sudeste. O estado de São Paulo tem o maior índice de 0,86, seguido por Rio 

de Janeiro (0,57), Espírito Santo (0,56) e Minas Gerais (0,56). A quinta posição é ocupada pelo 

estado de Santa Catarina, que exibe o índice de 0,54, conforme figura 11a. Os estados da região 

Nordeste, Norte e o Distrito Federal revelam os menores valores: Alagoas apresentou um índice 
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médio de 0,10, Ceará (0,21), Rio Grande do Norte (0,22), Distrito Federal (0,21) e, no Norte, 

estado de Roraima (0,22), conforme a Figura 11b. 

 

Figura 11: Os 5 maiores (11a) e os menores (11b) Índices de Emprego Verde do setor de 

Construção Verde do Brasil, no período de 2002 a 2014 

 

   (11a)      (11b) 
 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Verifica-se na Figura 11a, que São Paulo segue liderando os índices em relação aos 

demais estados. Segundo Dantas et al. (2015) o estado é o maior do setor de Construção Verde 

do Brasil e possui a certificação Leadership in Energy and Environmental Design8 (LEED). 

Nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo quase 50% dos lançamentos comerciais terão 

o selo verde, ou seja, construções de imóveis que reduzem consumo de energia de mais de 30%, 

diminui o consumo de água em torno de 50%, e restringe os resíduos das obras em torno de 

60% a 80%. Políticas orientadas para esse tipo de construção e regulamentações (que utilizam 

materiais que colaboram com o meio ambiente) por parte dos estados, incentivam o mercado 

de Construção Verde, que são focadas na eficiência energética, na diminuição de resíduos e nas 

construções com design mais verde (SEBRAE, 2019). Esse tipo de política é visto com mais 

frequência em regiões mais propensas a construção de edifícios, os grandes centros urbanos, 

por exemplo. 

Além dos resultados positivos para o meio ambiente e geração de empregos sustentáveis 

na economia, o setor de Construção Verde pode contribuir para a melhoria do acesso aos 

serviços básicos e para a redução de vulnerabilidades e, de forma mais ampla, contribuir para 

                                                
8 Leadership in Enery and Environmental Design é o sistema de classificação de edifícios verdes mais utilizado 

no mundo. Concebido em 1998, a LEED fornece uma estrutura para criar edifícios ecológicos, altamente eficientes 

e econômicos. Essa certificação é um símbolo globalmente reconhecido de conquista de sustentabilidade. 
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melhorar as condições de vida dos pobres, por exemplo, em comunidades carentes onde não 

existe planejamento urbano e a infraestrutura domiciliar é bastante precária. 

Com base nos dados do Green Building Council Brazil (GBC), ainda que a maior 

concentração de projetos certificados ou registrados para Construção Verde estão nas duas 

maiores metrópoles do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, existem certificados LEED 

basicamente em todo o território nacional. No entanto, no ano de 2013, dos 769 projetos 

registrados e 109 certificados no país, apenas 7,67% e 2,75% estavam localizados nas regiões 

Norte e Nordeste do Brasil. Esse cenário acaba influenciando as condições de empregos verdes 

desse setor para essas regiões, fazendo com o que Índice de Emprego Verde permaneça abaixo 

da média nacional. 

O setor de Serviços de Pesquisa, Design e Consultoria, também analisado nesse 

trabalho, “engloba empregos indiretos para a economia verde, que inclui atividades como 

consultoria ou pesquisa de energia e outros serviços relacionados aos negócios” (DIERDORFF 

et al., 2009, p.13). A partir da Tabela 16, é possível verificar que São Paulo e Rio de Janeiro 

possuem os maiores índices médios, bem acima dos demais estados brasileiros. São Paulo 

apresenta um índice de 0,88, enquanto o Rio de Janeiro retrata 0,69 e, e em seguida, tem-se 

Santa Catarina com um índice médio de 0,40, valor significativamente abaixo dos estados que 

lideram o ranking. 

 

Tabela 16: Índices de Emprego Verde estadual do setor de Serviços de Pesquisa, Design e 

Consultoria do Brasil, no período de 2002 a 2014 

(continua) 

UF/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AC 0,14 0,15 0,13 0,17 0,25 0,16 0,17 0,19 0,20 0,24 0,31 0,22 0,25 

AM 0,33 0,26 0,28 0,32 0,34 0,28 0,28 0,44 0,36 0,36 0,36 0,28 0,32 

AP 0,14 0,17 0,23 0,08 0,14 0,14 0,18 0,14 0,16 0,13 0,16 0,14 0,14 

PA 0,12 0,15 0,20 0,23 0,17 0,23 0,23 0,23 0,25 0,23 0,23 0,21 0,17 

RO 0,14 0,18 0,17 0,20 0,20 0,17 0,19 0,22 0,26 0,26 0,24 0,24 0,20 

RR 0,12 0,16 0,23 0,23 0,22 0,18 0,18 0,16 0,14 0,16 0,18 0,18 0,24 

TO 0,12 0,18 0,14 0,20 0,20 0,22 0,20 0,20 0,23 0,28 0,26 0,27 0,28 

AL 0,10 0,05 0,07 0,07 0,07 0,09 0,07 0,09 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 

BA 0,24 0,20 0,24 0,26 0,23 0,27 0,22 0,24 0,23 0,24 0,22 0,20 0,20 

CE 0,19 0,15 0,13 0,13 0,17 0,15 0,17 0,19 0,23 0,16 0,18 0,14 0,16 

MA 0,09 0,17 0,22 0,22 0,23 0,22 0,24 0,20 0,20 0,28 0,16 0,20 0,18 

PB 0,14 0,23 0,24 0,20 0,20 0,20 0,18 0,16 0,16 0,16 0,18 0,14 0,18 

PE 0,13 0,24 0,26 0,24 0,24 0,22 0,22 0,20 0,21 0,25 0,24 0,20 0,23 
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Tabela 16: Índices de Emprego Verde estadual do setor de Serviços de Pesquisa, Design e 

Consultoria do Brasil, no período de 2002 a 2014. 

(conclusão) 

UF/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PI 0,13 0,19 0,15 0,17 0,17 0,15 0,15 0,16 0,14 0,18 0,14 0,16 0,12 

RN 0,17 0,20 0,22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,17 0,15 0,21 0,17 0,17 0,17 

SE 0,17 0,17 0,19 0,19 0,22 0,17 0,19 0,23 0,19 0,19 0,17 0,19 0,18 

DF 0,17 0,31 0,31 0,33 0,32 0,32 0,30 0,30 0,32 0,32 0,32 0,34 0,30 

GO 0,17 0,16 0,14 0,16 0,16 0,18 0,20 0,20 0,18 0,22 0,19 0,20 0,18 

MS 0,17 0,24 0,24 0,18 0,23 0,17 0,15 0,19 0,17 0,15 0,21 0,14 0,16 

MT 0,21 0,27 0,24 0,23 0,21 0,19 0,17 0,19 0,25 0,25 0,25 0,23 0,25 

ES 0,36 0,32 0,30 0,34 0,34 0,36 0,34 0,31 0,35 0,42 0,39 0,35 0,31 

MG 0,25 0,29 0,25 0,26 0,30 0,29 0,33 0,38 0,39 0,37 0,37 0,39 0,39 

RJ 0,47 0,64 0,66 0,68 0,65 0,65 0,72 0,68 0,69 0,62 0,64 0,64 0,62 

SP 0,59 0,82 0,84 0,82 0,83 0,83 0,82 0,82 0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 

PR 0,27 0,38 0,40 0,37 0,40 0,37 0,36 0,35 0,39 0,38 0,39 0,42 0,40 

RS 0,30 0,35 0,32 0,36 0,20 0,36 0,36 0,31 0,30 0,34 0,38 0,39 0,39 

SC 0,25 0,32 0,30 0,36 0,39 0,41 0,36 0,40 0,38 0,42 0,42 0,43 0,45 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Conforme Dierdorff et al. (2009), o setor verde de Serviços de Pesquisa, Design e 

Consultoria estão presentes nos centros urbanos mais desenvolvido e industrializados, tais 

como São Paulo e Rio de Janeiro. Grandes empresas, que desenvolvem atividades relacionadas 

a esse setor e que contratam a mão de obra necessária, estão localizadas nesses grandes centros 

industrializados, onde existe uma infraestrutura de pesquisa adequada e demanda por projetos 

relacionados à Economia Verde e sustentabilidade. 

Esses grandes centros, concentrados nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, possuem uma 

mão de obra mais qualificada demandada por essa área (Engenheiro Nuclear, Pesquisadores em 

Nanotecnologia, Planejadores Urbanos e Regionais, Engenheiros Urbanos, Analista de 

Investimento, Cientistas em Geoprocessamentos etc), com capacidade tecnológica e aptidão 

para desenvolver Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), o que contribui para o dinamismo da 

economia dessas regiões (SOBRINHO e AZZONI, 2014). 

É importante salientar que o setor verde de Serviços de Pesquisa, Design e Consultoria 

é uma base para os demais setores ligados à sustentabilidade. Isso porque, a partir das pesquisas 

e consultorias os outros setores verdes poderão expandir suas capacidades produtivas, 

desenvolver novas fontes de energia, criar condições para o ganho de eficiência no uso de 

energia e água. Assim, propicia-se a utilização de novos materiais no setor de Construção 
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Verdes, por exemplo, e permite-se reduzir riscos de investimentos em projetos verdes, a partir 

de consultorias financeiras e econômicas. 

O setor de Proteção Ambiental relaciona ocupações que são diretamente ou 

indiretamente ligados a serviços de melhoria da qualidade ambiental, ou seja, “atividades 

relacionadas a remediação, adaptação às alterações climáticas e garantia ou reforço da 

qualidade do ar” (DIERDORFF et al., 2009, p.13). Por exemplo, tem-se Economistas do Meio 

Ambiente, Especialistas em Ciências Ambientais, Ecologistas, Analistas de Mudanças 

Climáticas, Especialistas em Relações Públicas, etc. 

A relação entre direitos, responsabilidades, incentivos, leis e normas podem incentivar 

a proteção ambiental e o uso eficiente de recursos naturais, garantindo maior sustentabilidade 

das atividades econômicas que dependem desses recursos. Por exemplo, os grandes centros são 

um dos maiores emissores de CO2, assim, políticas que visem a redução da emissão desse tipo 

de gás na atmosfera, de forma a fomentar a melhoria da qualidade ambiental, são essenciais. 

Além disso, essas atividades geram um potencial de profissionais qualificados associados ao 

setor de Proteção Ambiental. Esses tipos de trabalhos são chamados de eco-atividades, 

conforme Bakker e Young (2012), e compõem os maiores Índices de Emprego Verdes para esse 

setor nas cidades dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Rio de Janeiro e São Paulo 

seguem a tendência dos demais setores verdes e têm os maiores índices médios de 0,79 e 0,64, 

respectivamente (Figura 12a).  

 

Figura 12: Os 5 maiores (12a) e menores (12b) Índices de Emprego Verde do setor de Proteção 

Ambiental do Brasil, no período de 2002 a 2014 

 

   (12a)      (12b) 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, promovem iniciativas governamentais que vão 

de encontra à melhoria da qualidade ambiental. No Rio de Janeiro, foi criado o ICMS 

Ecológico, a partir da Lei Estadual n° 5.100/2007, imposto esse que incide sobre áreas de 

proteção ambiental (CEPERJ, 2019). Nessa mesma concepção, existe o ICMS Ecológico no 

estado de São Paulo, criado através da Lei Estadual nº 8.510/2013. Segundo Brito e Marques 

(2017), até o ano de 2015 tinha sido “identificados dezesseis estados brasileiros que fazem uso 

de critérios ambientais para distribuição do ICMS”. 

O estado de Minas Gerais, também tem o ICMS Ecológico, garantido pela Lei Estadual 

nº 12.040/1995 (BRITO e MARQUES, 2017), favorecendo a legislação e criação de empregos 

voltados a esse setor. Vale ressaltar que nesse estado estão presentes grandes empresas de 

mineração e, de acordo com a UNEP (2008), atividades dessas empresas geram grandes danos 

à natureza, através da poluição do ar, grande produção de resíduos e grandes desmatamentos e 

desastres ambientais, como os ocorridos nos municípios de Mariana e Brumadinho. O que 

potencializa a necessidade da criação de empregos verdes no país relacionados à Proteção 

Ambiental. 

O BNDES suporta projetos ambientais voltados, por exemplo, à restauração da Mata 

Atlântica, através do financiamento de projetos ligados ao tratamento de resíduos sólidos 

urbanos e industriais. No entanto, esses financiamentos são concentrados no Sudeste, tais como 

a ampliação do Aterro de Caieiras da cidade de São Paulo, incinerador responsável por reduzir 

os resíduos industriais, em Belo Horizonte. Essas iniciativas de proteção ambiental já mostram 

efeitos positivos sobre a poluição ambiental e na geração de empregos verdes. 

Segundo relatório da OCDE (2015), quase a totalidade dos municípios com mais de 

100.000 habitantes no Brasil possuem instituições ambientais, embora seu nível de 

desenvolvimento e capacidade de atuação varie, consideravelmente, entre essas regiões. Por 

exemplo, cerca de um quarto dos conselhos municipais de meio ambiente estavam inativos em 

2013. Muitas agências estatais, em especial nas regiões mais pobres do país, enfrentaram um 

desafio para atrair e manter pessoal técnico qualificado, o que foi refletido no Índice de 

Emprego Verde do setor de Proteção Ambiental. Nesse contexto, o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Renováveis Recursos Naturais (IBAMA) tem um papel suplementar para as 

agências estaduais, especialmente onde a capacidade institucional é limitada, como no Norte e 

no Nordeste. 

Para Dierdorff et al. (2009), o setor de Agricultura e Reflorestamento associa as 

atividades vinculadas à prática eficiente do uso da terra, reduzindo os danos ao solo e ao meio 
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ambiente no geral, como por meio da redução da utilização de pesticidas. A revolução da 

produção agrícola no mundo e no Brasil foi pautada na agricultura tradicional onde, o escopo 

de produção é limitado por mecanismos intensivos em capital e o uso demasiado de insumos 

agroquímicos. Portanto, repensar a Agricultura no Brasil, buscando a sustentabilidade 

econômica e social tem sido a grande questão do século XXI. 

De acordo com Pacheco (2013), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

de Alimentos no Brasil tem promovido a agricultura de baixo carbono como meio de reduzir as 

emissões agrícolas de gases de efeito estufa, especialmente dióxido de carbono (CO2). Além de 

oferecer suporte financeiro para agricultores, o governo oferece à agricultura, pesquisa através 

do Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e fornece formação profissional 

para facilitar a difusão de práticas modernas, como plantio direto, uso de fixação de nitrogênio, 

e tecnologias para reviver pastos degradados. Iniciativas como essa são, também, importantes 

para a criação de empregos verdes no setor de Agricultura, contribuindo para o Índice de 

Emprego Verde do setor, o segundo com maior crescimento no período de 2002-2014 no país. 

A Tabela 17 apresenta todos os Índices de Emprego Verde, por estado, do setor de 

Agricultura e Reflorestamento do Brasil. 

 

Tabela 17: Índice de Emprego Verde por estado do período de 2012 a 2014 do setor de 

Agricultura e Reflorestamento do Brasil. 

(continua) 

UF/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AC 0,141 0,212 0,249 0,188 0,297 0,214 0,303 0,398 0,372 0,47 0,5 0,5 0,404 

AM 0,16 0,238 0,31 0,285 0,216 0,158 0,189 0,295 0,361 0,328 0,351 0,315 0,225 

AP 0,171 0,282 0,327 0,225 0,294 0,229 0,227 0,192 0,267 0,273 0,3 0,302 0,27 

PA 0,319 0,341 0,435 0,477 0,411 0,479 0,417 0,416 0,525 0,55 0,543 0,61 0,675 

RO 0,139 0,395 0,36 0,169 0,163 0,365 0,436 0,404 0,506 0,51 0,345 0,346 0,447 

RR 0,101 0,191 0,276 0,273 0,301 0,268 0,235 0,161 0,235 0,23 0,196 0,201 0,178 

TO 0,246 0,299 0,335 0,435 0,396 0,402 0,438 0,533 0,542 0,542 0,604 0,605 0,575 

AL 0,237 0,241 0,279 0,348 0,244 0,216 0,252 0,224 0,295 0,266 0,329 0,26 0,271 

BA 0,36 0,38 0,511 0,482 0,54 0,514 0,512 0,513 0,547 0,549 0,386 0,451 0,488 

CE 0,222 0,204 0,244 0,313 0,312 0,319 0,258 0,212 0,326 0,256 0,258 0,284 0,325 

MA 0,177 0,189 0,339 0,369 0,332 0,337 0,271 0,335 0,411 0,339 0,401 0,334 0,371 

PB 0,24 0,26 0,331 0,3 0,262 0,365 0,331 0,332 0,338 0,368 0,301 0,334 0,303 

PE 0,216 0,34 0,34 0,306 0,303 0,306 0,342 0,172 0,187 0,224 0,155 0,255 0,289 



86 

 

 

 

Tabela 17: Índice de Emprego Verde por estado do período de 2002 a 2014 do setor de 

Agricultura e Reflorestamento do Brasil. 

(conclusão) 

UF/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PI 0,213 0,158 0,16 0,297 0,23 0,201 0,229 0,198 0,238 0,342 0,271 0,237 0,274 

RN 0,187 0,227 0,263 0,174 0,163 0,179 0,245 0,346 0,289 0,321 0,353 0,287 0,323 

SE 0,32 0,367 0,341 0,274 0,335 0,375 0,447 0,376 0,347 0,378 0,37 0,306 0,373 

DF 0,137 0,25 0,19 0,222 0,192 0,163 0,198 0,165 0,175 0,171 0,099 0,09 0,091 

GO 0,463 0,441 0,573 0,545 0,512 0,669 0,61 0,611 0,582 0,588 0,615 0,612 0,644 

MS 0,45 0,6 0,604 0,569 0,637 0,638 0,571 0,569 0,612 0,543 0,544 0,546 0,549 

MT 0,425 0,67 0,606 0,538 0,474 0,636 0,673 0,641 0,743 0,709 0,672 0,701 0,737 

ES 0,375 0,449 0,396 0,468 0,434 0,559 0,438 0,467 0,543 0,505 0,442 0,404 0,442 

MG 0,593 0,553 0,496 0,62 0,648 0,502 0,62 0,652 0,751 0,63 0,623 0,623 0,604 

RJ 0,144 0,236 0,188 0,223 0,313 0,217 0,228 0,231 0,276 0,241 0,203 0,197 0,234 

SP 0,227 0,286 0,32 0,326 0,323 0,299 0,33 0,34 0,359 0,336 0,326 0,291 0,3 

PR 0,561 0,614 0,619 0,65 0,682 0,681 0,648 0,712 0,72 0,664 0,69 0,775 0,809 

RS 0,339 0,455 0,556 0,559 0,163 0,588 0,68 0,625 0,601 0,543 0,508 0,506 0,632 

SC 0,311 0,46 0,526 0,592 0,622 0,622 0,595 0,605 0,641 0,608 0,604 0,544 0,552 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Conforme a Tabela 17, o setor de Agricultura e Reflorestamento para os 26 estados 

brasileiros e Distrito Federal apresentam Índices de Emprego Verde que variam entre o valor 

máximo médio de 0,67, no Paraná e o valor médio mínimo de 0,22 do Rio de Janeiro. O índice 

do Paraná é seguido pelos estados do Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás, enquanto que o índice 

do Rio de Janeiro é seguido pelo Distrito Federal e por Roraima. O setor agrícola no Rio de 

Janeiro tem baixa relevância em termos de PIB estadual e grande parte dos alimentos 

produzidos por esse setor vem de outro estado brasileiro (SEBRAE, 2017). No Rio, essa área 

está pautada na agricultura tradicional, o que dá indícios sobre o seu índice estadual. Além 

disso, Young (2007) mostrou que, no estado do Rio de Janeiro, trabalhadores associados à 

atividade de Reflorestamento são mal remunerados e que essa atividade gera poucos empregos 

apesar dos efeitos positivos para o meio ambiente. 

Por outro lado, no Paraná o setor agrícola tem uma pauta bastante diversificada. O estado 

é o maior produtor de grãos de todo o país, produzindo soja, milho, trigo, feijão, entre outros 

(IPARDES, 2013). Nesse sentido, o agronegócio do estado mostra-se relevante para a economia 

regional, principalmente no período de 2006 a 2016, onde o setor aumentou seu volume 

exportado de U$ 6,1 bilhões para U$ 13,5 bilhões. Segundo Campos (2009), na região norte do 

Paraná, a agricultura orgânica aparece como alternativa viável para os agricultores familiares 
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(principalmente aqueles que foram excluídos da “Revolução Verde”), criando posto de 

trabalhos verdes e auxiliando na criação de renda para os pequenos produtores rurais. 

Sobre o setor de Manufatura, Dierdorff et al. (2009) salientam que esse setor envolve as 

atividades da produção industrial que utilizam tecnologias verdes e eficiência energética no 

processo produtivo. Conforme a Tabela 18 o maior índice médio desse setor pertence ao estado 

de São Paulo em torno de 0,86, muito acima do segundo índice médio de 0,55 do Rio Grande 

do Sul. O Distrito Federal apresentou o menor índice médio para esse setor, no valor de 0,13, 

sendo seguido pelos estados de Alagoas e Paraíba (Tabela 18).  

A base industrial, disponível nos estados do Sudeste e Sul, pode ser uma das explicações 

para essas regiões apresentarem um espaço ocupacional direcionado ao setor verde de 

Manufaturas maior em detrimento aos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. 

Segundo resultados encontrados por Dordmond et al. (2019), existe uma relação positiva e 

significativa entre complexidade econômica e a capacidade ocupacional verde (medida pelo 

Índice de Emprego Verde). Segundo os autores, essa relação advém da capacidade intelectual 

e infraestrutura já existente no local, o que permite maior possibilidade de transição de uma 

economia “marrom” para uma economia verde. 

 

Tabela 18: Índice de Emprego Verde por estado do período de 2002 a 2014 do setor de 

Manufatura do Brasil. 

(continua) 

UF/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AC 0,137 0,108 0,095 0,098 0,163 0,104 0,165 0,165 0,124 0,137 0,152 0,16 0,172 

AM 0,336 0,455 0,481 0,55 0,49 0,5 0,5 0,551 0,435 0,491 0,436 0,409 0,457 

AP 0,077 0,131 0,154 0,138 0,151 0,198 0,187 0,164 0,201 0,214 0,215 0,203 0,199 

PA 0,24 0,233 0,209 0,226 0,234 0,249 0,272 0,271 0,276 0,239 0,227 0,201 0,239 

RO 0,1 0,098 0,095 0,145 0,139 0,108 0,136 0,195 0,219 0,222 0,2 0,208 0,201 

RR 0,1 0,154 0,218 0,21 0,203 0,194 0,168 0,167 0,166 0,115 0,13 0,134 0,132 

TO 0,103 0,13 0,13 0,122 0,116 0,168 0,138 0,177 0,18 0,159 0,158 0,195 0,194 

AL 0,096 0,159 0,163 0,125 0,135 0,118 0,106 0,112 0,138 0,164 0,117 0,104 0,109 

BA 0,218 0,302 0,316 0,282 0,24 0,3 0,247 0,272 0,269 0,248 0,28 0,257 0,26 

CE 0,156 0,143 0,143 0,134 0,198 0,213 0,193 0,179 0,208 0,16 0,189 0,184 0,225 

MA 0,165 0,24 0,308 0,294 0,289 0,305 0,342 0,202 0,248 0,27 0,27 0,268 0,262 

PB 0,113 0,168 0,18 0,169 0,164 0,169 0,157 0,158 0,147 0,146 0,159 0,122 0,125 

PE 0,123 0,246 0,199 0,187 0,192 0,221 0,184 0,193 0,246 0,296 0,299 0,318 0,232 
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Tabela 18: Índice de Emprego Verde por estado do período de 2002 a 2014 do setor de 

Manufatura do Brasil 

(conclusão) 

UF/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PI 0,108 0,114 0,112 0,116 0,147 0,141 0,126 0,141 0,164 0,157 0,17 0,157 0,155 

RN 0,128 0,133 0,146 0,137 0,139 0,162 0,15 0,154 0,155 0,181 0,182 0,178 0,204 

SE 0,208 0,189 0,248 0,207 0,205 0,21 0,224 0,224 0,258 0,221 0,202 0,211 0,201 

DF 0,08 0,117 0,11 0,132 0,136 0,117 0,129 0,12 0,154 0,154 0,156 0,113 0,124 

GO 0,178 0,174 0,208 0,196 0,19 0,21 0,2 0,226 0,227 0,219 0,241 0,168 0,199 

MS 0,101 0,136 0,181 0,145 0,18 0,17 0,183 0,176 0,19 0,161 0,18 0,188 0,203 

MT 0,144 0,232 0,205 0,235 0,198 0,193 0,21 0,201 0,226 0,225 0,202 0,186 0,238 

ES 0,407 0,376 0,372 0,405 0,38 0,365 0,394 0,384 0,358 0,357 0,424 0,373 0,399 

MG 0,382 0,445 0,433 0,434 0,446 0,444 0,448 0,461 0,464 0,432 0,467 0,457 0,511 

RJ 0,427 0,43 0,454 0,469 0,44 0,429 0,488 0,459 0,472 0,506 0,551 0,525 0,562 

SP 0,671 0,798 0,79 0,799 0,829 0,807 0,786 0,82 0,819 0,807 0,8 0,827 0,831 

PR 0,324 0,393 0,428 0,408 0,402 0,43 0,406 0,445 0,449 0,434 0,431 0,444 0,456 

RS 0,493 0,578 0,604 0,551 0,139 0,529 0,566 0,556 0,576 0,566 0,586 0,563 0,601 

SC 0,44 0,508 0,499 0,533 0,514 0,498 0,496 0,526 0,536 0,566 0,526 0,557 0,581 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

A partir de 1930, houve avanço na industrialização da economia brasileira concentrando 

a produção industrial na região Sudeste, principalmente em São Paulo. Sendo que em 1968 a 

região Sudeste aglomerava mais de 80% do “valor da transformação industrial” e 57% desse 

valor era promovido pelo estado de São Paulo. Entretanto, a partir de 1990 houve uma 

desconcentração industrial e a região Sudeste permaneceu com a maior participação industrial 

no país. Em 2009, o Sudeste ainda era responsável por concentrar 60% do “valor da 

transformação industrial” do Brasil e São Paulo responsável por 38%. O que não alterou de 

forma significativa a participação das indústrias do Sudeste na economia brasileira 

(CASSIOLATO e SZAPIRO, 2015). 

O novo contexto industrial busca associar produção e meio ambiente, através da 

implementação de uma estratégia de uso sustentável dos recursos naturais baseada na gestão 

integrada e uso eficiente dos mesmos. Para que isso ocorra, há transferência tecnológica e de 

conhecimento, ou mesmo, incentivos externos sobre tecnologia, o que resultado em 

investimentos no setor. 

No caso dos estados do Nordeste, apesar da criação da SUDENE e outras políticas 

regionais para desenvolver o setor industrial, essa região ainda não superou os entraves 

industriais (CASSIOLATO e SZAPIRO, 2015), o que é refletido no processo de transição de 
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uma indústria tradicional para um meio de produção mais verde. Essas limitações também 

impactam ao mercado de trabalho, indicando nesse sentido os menores Índices de Emprego 

Verde médio, para o Nordeste e Norte, tais como, Alagoas (0,13) e Piauí (0,15), conforme 

Tabela 18.  

Novamente, tem-se o índice do Rio Grande do Sul para esse setor que apresentou uma 

acentuada queda entre 2005 e 2006. Segundo Filippi (2014) para o período de 2001 a 2011 a 

taxa de crescimento do PIB gaúcho foi positiva, com exceção do ano de 2005, quando ocorreu 

uma depressão. Em 2005, enquanto o PIB nacional cresceu em torno de 3,2%, o PIB do estado 

contraiu em média 2,8%. Esse processo também reflete no setor industrial, sinalizando a 

acentuada queda do Índice de Emprego Verde gaúcho. 

O setor de Reciclagem e Redução de Resíduos é definido como “atividades relacionadas 

a gerenciamento, tratamento e redução de resíduos e efluentes, bem como o processamento de 

materiais recicláveis” (DIERDORFF et al., 2009, p.14) e foi o que apresentou o maior 

crescimento durante o período analisado. No entanto, ao observar a Tabela 20, percebe-se que 

os Índices de Emprego Verde para o setor de Reciclagem e Redução de resíduos são bastante 

voláteis para todos os estados brasileiros. Nesse setor todos Índices de Emprego Verde variam 

bastante em todo o período analisado. O maior índice médio de 0,69 pertence ao estado do 

Espírito Santo, seguido por Paraná (0,62) e Minas Gerais (0,59). Os menores índices médios 

são dos estados do Acre (0,20), Alagoas (0,26) e Mato Grosso do Sul (0,28), conforme a Tabela 

19. 

 

Tabela 19: Índice de Emprego Verde por estado do período de 2002 a 2014 do setor de 

Reciclagem e Redução de Resíduos do Brasil  

(continua) 

UF/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AC 0,227 0,054 0,053 0,059 0,070 0,052 0,258 0,251 0,268 0,456 0,101 0,279 0,276 

AM 0,269 0,277 0,449 0,450 0,441 0,269 0,097 0,275 0,289 0,295 0,478 0,469 0,478 

AP 0,237 0,418 0,428 0,426 0,426 0,608 0,611 0,608 0,442 0,629 0,448 0,630 0,450 

PA 0,240 0,432 0,259 0,268 0,441 0,448 0,454 0,444 0,816 0,632 0,636 0,640 0,648 

RO 0,236 0,251 0,245 0,428 0,428 0,250 0,434 0,433 0,450 0,277 0,287 0,458 0,643 

RR 0,231 0,432 0,435 0,430 0,429 0,430 0,431 0,424 0,440 0,436 0,441 0,450 0,452 

TO 0,416 0,426 0,248 0,253 0,428 0,609 0,436 0,432 0,636 0,454 0,642 0,643 0,464 

AL 0,222 0,043 0,045 0,045 0,043 0,052 0,055 0,056 0,069 0,625 0,629 0,633 0,638 

BA 0,429 0,439 0,280 0,284 0,101 0,451 0,456 0,102 0,304 0,289 0,474 0,481 0,651 

CE 0,074 0,255 0,255 0,433 0,611 0,614 0,619 0,439 0,462 0,631 0,468 0,468 0,477 

MA 0,232 0,242 0,262 0,607 0,431 0,610 0,613 0,608 0,626 0,623 0,627 0,812 0,632 

PB 0,226 0,611 0,610 0,433 0,622 0,611 0,800 0,611 0,632 0,443 0,447 0,450 0,447 
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Tabela 19: Índice de Emprego Verde por estado do período de 2002 a 2014 do setor de 

Reciclagem e Redução de Resíduos do Brasil 

(conclusão) 

UF/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PE 0,419 0,430 0,436 0,436 0,433 0,439 0,437 0,430 0,452 0,454 0,463 0,465 0,288 

PI 0,232 0,247 0,248 0,432 0,432 0,436 0,438 0,433 0,446 0,452 0,455 0,459 0,457 

RN 0,241 0,251 0,429 0,258 0,428 0,623 0,622 0,623 0,638 0,639 0,639 0,460 0,458 

SE 0,241 0,612 0,613 0,609 0,435 0,443 0,443 0,436 0,639 0,450 0,463 0,280 0,461 

DF 0,226 0,238 0,062 0,245 0,242 0,071 0,253 0,066 0,455 0,269 0,274 0,079 0,079 

GO 0,433 0,440 0,446 0,446 0,441 0,448 0,444 0,443 0,464 0,462 0,476 0,300 0,312 

MS 0,064 0,099 0,272 0,263 0,269 0,272 0,276 0,092 0,294 0,287 0,312 0,479 0,488 

MT 0,251 0,282 0,438 0,267 0,434 0,267 0,269 0,439 0,643 0,118 0,643 0,125 0,647 

ES 0,622 0,800 0,800 0,618 0,454 0,622 0,626 0,621 0,492 0,668 0,675 0,668 0,674 

MG 0,640 0,469 0,456 0,621 0,620 0,454 0,295 0,458 0,487 0,489 0,499 0,837 0,836 

RJ 0,448 0,295 0,300 0,299 0,127 0,126 0,130 0,124 0,158 0,335 0,515 0,506 0,509 

SP 0,482 0,347 0,346 0,350 0,340 0,339 0,326 0,325 0,520 0,515 0,533 0,684 0,699 

PR 0,619 0,800 0,800 0,631 0,475 0,472 0,460 0,459 0,320 0,484 0,657 0,668 0,667 

RS 0,455 0,800 0,627 0,471 0,428 0,468 0,459 0,457 0,484 0,482 0,493 0,329 0,506 

SC 0,283 0,322 0,321 0,479 0,472 0,475 0,476 0,308 0,503 0,503 0,520 0,348 0,363 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Conforme apresentado os índices estaduais, os empregos verdes do setor de Reciclagem 

e Redução de Resíduos são bastante promissores. A soma dos empregos relacionados a essas 

atividades foi de 66.807. Em 2010, a Lei 12.305/2010 foi criada com uma proposta de Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos, para minimizar o manejo dos resíduos sólidos e enfrentar os 

problemas ambientais, sociais e econômicos causados por eles.  

O estado do Paraná, que possui o maior índice, lançou em junho de 2013 o Plano 

Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PEGIRS). A partir disso, atingiu-se 75 dos 

399 municípios do Paraná até 2015. Apesar da adoção tardia do pelo estado do Paraná dessa 

política, na Tabela 21, observa-se que o índice se manteve constante nos anos de 2013 e 2014, 

sendo que em 2013 o índice correspondia ao valor de 0,66 e permaneceu o mesmo valor em 

2014. O que pode ter sido causado por essa política. 

Observa-se ainda um aumento do índice a partir de 2010 para o estado do Paraná, apesar 

da adoção da política de resíduos apenas em 2013, o estado já promovia desde 2010 ações a 

favor do meio ambiente. Desde de 2010, o estado designava para aterros sanitários 69,1% dos 

resíduos produzidos (LAVNITCK, BAUM e BECEGATO, 2018). 
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O primeiro e segundo índice médio pertence aos estados da região Sudeste do país, 

Espírito Santo e Minas Gerais, respectivamente. Sabe-se que o todo o resíduo produzido não 

necessariamente é coletado, entretanto a quantidade de resíduos coletados por dia nas regiões 

Sudeste e Sul é bastante superior as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em relação a coleta 

dos resíduos produzidos por tonelada/dia dos 149.094,30 de todo o território nacional, a 

quantidade coletada da região Sul e Sudeste somadas foi de 92.160,2 tol/dia e as regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste coletaram juntas 56.994,40 tol/dia em 2000. No ano de 2008 essa 

mesma trajetória se repetiu, as regiões Sul e Sudeste coletaram dos resíduos produzidos 

105.521,10 tol/dia, em contrapartida Norte, Nordeste e Centro-Oeste coletaram 77.960,30 

tol/dia dos 183.481,50 tol/dia dos resíduos produzidos no Brasil (PNRS, 2012). Segundo Grisa 

e Capanema (2018) as duas variáveis mais relevantes na destinação adequado dos resíduos 

sólidos urbanos, são o PIB per capita e o tamanho da população.  

A propósito, o PIB per capita e o tamanho da população das regiões Sul e Sudeste no 

geral são superiores aos das demais regiões do país, em todo o período, o que indica maior 

concentração dos altos índices desse setor nessas regiões. Curiosamente os três menores índices 

médios são do Acre (região Norte), Alagoas (região Nordeste) e Mato Grosso do Sul (região 

Centro-Oeste). 

O estado de Minas Gerais, conforme mencionado, apresenta o segundo maior índice 

médio com relação aos demais estados brasileiros. Existe no estado, políticas estaduais voltadas 

para redução de resíduos, que conscientizam as empresas e a população sobre os problemas 

ambientais. Os programas como Minas sem Lixão, ICMS Ecológico, Arranjos Territoriais 

Ótimos, aliado ao PNRS estimulam os municípios mineiros na gestão de resíduos sólidos. Dessa 

forma, há no estado incentivos para prevenir, reduzir e reutilizar a geração de resíduos sólidos 

(FERREIRA, 2016).  

Por fim, o último setor abordado nesse trabalho se refere ao setor de Administração 

Governamental e Regulatório. Segundo Dierdorff et al. (2009) esse setor se relaciona às 

atividades de instituições públicas e privadas responsáveis por regulamentar e fiscalizar 

atividades que degradam o meio ambiente, sugerindo ou forçando as instituições através 

políticas nacionais, estaduais ou municipais, a considerarem os danos causados ao meio 

ambiente por parte das instituições. Nesse sentindo, o setor de Administração Governamental 

e Regulatório agrupa as ocupações como os “supervisores verdes”, ou seja, são as funções de 

coordenação e liderança das demais. 
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Sendo assim, de acordo a Tabela 20, o estado de São Paulo apresentou o maior índice 

médio de 0,72, que por sua vez é um índice distante dos demais, distante até mesmo do segundo 

maior índice, o de 0,48 do Paraná, seguido pelo estado do Rio de Janeiro, que apresenta índice 

médio de 0,47. A respeito dos menores índices médio, Alagoas, Piauí e Distrito Federal ocupam 

as primeiras posições.  O índice médio de Alagoas é de 0,15, Piauí possui índice médio de 0,17 

e Distrito Federal exibe índice de 0,16. 

Tabela 20: Índice de Emprego Verde por estado do período de 2002 a 2014 do setor 

Administração Governamental e Regulatório do Brasil 

UF/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AC 0,123 0,135 0,172 0,195 0,261 0,170 0,130 0,163 0,224 0,226 0,283 0,242 0,205 

AM 0,179 0,244 0,305 0,327 0,288 0,250 0,285 0,363 0,304 0,289 0,248 0,246 0,299 

AP 0,158 0,118 0,184 0,200 0,202 0,185 0,182 0,122 0,146 0,204 0,129 0,186 0,163 

PA 0,189 0,230 0,210 0,311 0,325 0,366 0,381 0,324 0,348 0,327 0,324 0,324 0,341 

RO 0,176 0,295 0,256 0,206 0,199 0,276 0,297 0,316 0,283 0,303 0,305 0,306 0,341 

RR 0,101 0,258 0,386 0,273 0,303 0,246 0,241 0,144 0,166 0,104 0,126 0,168 0,172 

TO 0,163 0,296 0,295 0,300 0,295 0,283 0,248 0,282 0,322 0,325 0,306 0,361 0,288 

AL 0,081 0,145 0,185 0,167 0,147 0,151 0,133 0,116 0,178 0,163 0,161 0,124 0,145 

BA 0,235 0,369 0,372 0,464 0,439 0,424 0,405 0,368 0,387 0,335 0,330 0,333 0,333 

CE 0,138 0,174 0,156 0,197 0,233 0,161 0,160 0,155 0,184 0,180 0,204 0,166 0,226 

MA 0,108 0,214 0,226 0,264 0,260 0,282 0,209 0,185 0,190 0,190 0,187 0,225 0,226 

PB 0,141 0,278 0,335 0,261 0,275 0,259 0,257 0,202 0,279 0,222 0,203 0,205 0,167 

PE 0,148 0,177 0,233 0,236 0,175 0,214 0,154 0,148 0,216 0,221 0,255 0,276 0,257 

PI 0,110 0,123 0,158 0,200 0,199 0,202 0,144 0,107 0,129 0,170 0,152 0,188 0,148 

RN 0,171 0,165 0,169 0,281 0,199 0,248 0,209 0,209 0,193 0,215 0,160 0,232 0,268 

SE 0,210 0,269 0,253 0,250 0,266 0,231 0,214 0,193 0,180 0,157 0,213 0,213 0,212 

DF 0,067 0,202 0,187 0,150 0,190 0,190 0,190 0,132 0,176 0,174 0,155 0,168 0,146 

GO 0,255 0,271 0,292 0,331 0,291 0,296 0,312 0,312 0,316 0,374 0,301 0,317 0,318 

MS 0,184 0,286 0,325 0,324 0,347 0,346 0,253 0,235 0,259 0,253 0,294 0,277 0,278 

MT 0,190 0,423 0,328 0,403 0,382 0,402 0,384 0,382 0,424 0,389 0,405 0,383 0,403 

ES 0,316 0,396 0,403 0,407 0,402 0,423 0,439 0,384 0,432 0,426 0,424 0,424 0,388 

MG 0,319 0,370 0,372 0,394 0,430 0,389 0,393 0,375 0,434 0,416 0,447 0,483 0,500 

RJ 0,387 0,519 0,488 0,474 0,452 0,377 0,416 0,380 0,427 0,424 0,455 0,439 0,442 

SP 0,465 0,743 0,766 0,751 0,731 0,747 0,728 0,709 0,753 0,747 0,733 0,713 0,748 

PR 0,259 0,366 0,402 0,443 0,420 0,475 0,475 0,509 0,521 0,553 0,477 0,478 0,458 

RS 0,261 0,281 0,286 0,329 0,199 0,350 0,419 0,362 0,419 0,367 0,365 0,360 0,365 

SC 0,193 0,372 0,360 0,402 0,402 0,403 0,403 0,471 0,460 0,459 0,437 0,435 0,421 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Nessa ótica, nota-se que o estado de São Paulo apresentou maior índice para todos os 

setores, em geral. Visto que este setor possui as ocupações que lideram as outras dos demais 

setores, justifica-se que o estado apresente maior Índice de Emprego Verde nesse setor. 

O estudo de Moura (2016), do período de 2002 e 2008, mostra que o pessoal que 

trabalhou na área ambiental nesses dois períodos, concentrou na região Sudeste do país. O 

estudo dele também mostrou que o Norte e Nordeste do país possuem o menor nível de emprego 

quando comparado às demais regiões. O estado de São Paulo concentra juntamente com Minas 

Gerias mais de 30% de todo o pessoal que trabalha com gestão ambiental. Essa superioridade 

da região Sudeste em relação às demais regiões permanece quando se trata do número de 

legislação específica de meio ambiente, proporcionalmente ao tamanho da população e pelo 

número de municípios com conselhos de meio ambiente. Em 2002, 49,3% das legislações 

ambientais pertenciam a região, ou seja, quase metade das legislações pertenciam ao Sudeste e 

50,7% de toda a legislação existente pertenciam às demais regiões do país.  

A posição do Sudeste se manteve em 2009, com 53,7% das legislações específicas 

existente em todo o Brasil. Nesse sentido, os municípios com um maior número de conselhos 

do meio ambiente também são do Sudeste e os menores são da região Nordeste nos anos de 

2002, 2008 e 2009. Em 2002 existiam 44 conselhos na região Sudeste dos 172 órgãos existentes, 

em 2008 esse número aumentou para 59 do total de 240. Em 2009 esse número subiu para 71 

de 282 conselhos presentes em todo o Brasil. Já para o Nordeste, esses números foram 20, 30 e 

36, para os anos de 2002, 2008 e 2009, respectivamente. 

Outro ponto a ser evidenciado é sobre a mão de obra desses postos de trabalho, que 

exigem qualificação técnica que advém de maior escolarização. Sabe-se, conforme a 

metodologia apresentada, que quão mais complexo as ocupações são em termos de qualificação 

dos trabalhadores, a economia tradicional é mais propensa em se transformar em uma economia 

mais verde através de determinada ocupação. Sabe-se que o nível de escolarização dos 

trabalhadores da região Sudeste é superior aos demais estados. Nesse sentindo, 63,8% dos 

trabalhadores da região tinham curso superior em 2008, enquanto 15%, 11,7%, 6,8% e 2,7%, 

trabalhadores das regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte tinham curso superior 

(CEMPRE, 2011). Nesse contexto, os maiores índices médios da região Sudeste, em contrastes 

com os menores índices da região Nordeste vão de encontro a este argumento. 

Em suma, a tabela 21 apresenta valores do total de empregos por setor e seus respectivos 

Índices de Emprego Verde médio. O setor de Manufatura, é o maior empregador, apresentando 

o valor de 27.737.860 empregos para todo período analisado, entretanto, é o segundo com o 
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menor Índice de Emprego Verde médio, apresentando o valor de 0,2780. Além disso, pode-se 

observar que o setor GS9 é o menor empregador, entretanto apresenta o maior Índice de 

Emprego Verde médio de 0,4208.  

 

Tabela 21: Total de empregos e Índice de Emprego Verde médio por setor no Brasil, 2002-2014 

Setor Total de empregos Índice de Emprego Verde Médio 

GS1 10.207.740 0,3545 

GS2 19.741.703 0,3046 

GS3 5.632.978 0,2987 

GS4 11.469.334 0,3242 

GS5 12.888.111 0,2674 

GS6 4.105.580 0,3170 

GS7 1.616.176 0,3861 

GS8 27.737.860 0,2780 

GS9 1.014.198 0,4208 

GS10 7.036.088 0,2941 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Nessa perspectiva, os resultados apontam que os Índices de Emprego Verde não estão 

apenas relacionados à quantidade de empregos existente em cada setor, mas também se 

relacionam em como as ocupações se associam à produção de bens e serviços verdes, o que 

direciona a economia para caminhos mais sustentáveis. Nota-se que os índices de emprego 

verde médio dos setores são bastantes semelhantes em média, o que implica que a soma do 

impacto das ocupações em cada setor também é bastante semelhante.  

No entanto, não é possível medir o desempenho de cada ocupação no setor. Porém, 

setores como o de Reciclagem e Redução de Resíduos (GS9) parecem conter ocupações mais 

verdes, ou seja, que tem maiores implicações no índice. Além disso, setores com os maiores 

níveis de empregos, assim como a Manufatura (GS8) parecem conter ocupações menos verdes 

e isso pode estar relacionado, por exemplo, com impactos ambientais dos setores industriais 

manufatureiros e a falta de tecnologia e investimento em tecnologia limpa. Assim, as ocupações 

desse setor podem estar fracamente relacionadas a alguma atividade que causam menos danos 

a natureza.   
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho foi elaborado com objetivo de mensurar o verde ocupacional para 

os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal para 10 setores da economia definidos como verde, 

segundo o O*NET. Medir o verde ocupacional de cada localidade é relevante em termos de 

políticas públicas porque permite que os policymakers pensem e direcione mais ou menos 

projetos ligados a questões ambientais, de acordo com cada nível ocupacional. Dessa forma, a 

economia brasileira tradicional pode ser direcionada para uma economia cada vez mais verde. 

Esses projetos equilibram a relação entre o homem e a natureza e, nessa perspectiva, é possível 

promover bem-estar social, expandir o nível de emprego e renda, assim como preservar e 

melhorar a qualidade ambiental. 

Da mesma forma, o trabalho de Dordmond et al. (2019) analisa o verde ocupacional dos 

estados brasileiros do período de 2003 a 2013 de forma mais geral, através do índice visto em 

Shutters et al. (2015), enquanto esse trabalho contribui para a literatura quando cria índices do 

período de 2002 a 2014 para os setores verdes, determinado segundo a metodologia do O*NET, 

o que possibilita direcionar de forma mais específica as políticas públicas voltadas para 

desenvolvimento sustentável, conforme o setor e estado brasileiro. 

Nessa perspectiva, a construção dos Índices de Empregos Verdes para os estados 

brasileiros de acordo com os setores selecionados, produziram resultados relevantes. O estado 

de São Paulo no geral, apresentou os maiores índices de emprego verde em todo o período 

analisado, o que não é surpreendente. São Paulo tem o maior PIB per capita, além do mais, 

contribuiu de forma mais significativa para o PIB nacional quando comparado aos demais 

estados e, nesse sentido, é o estado economicamente mais desenvolvido e também mais verde. 

Isto é, o verde ocupacional do estado é bastante superior aos demais. 

Além disso, observou-se que os Índices de Empregos Verdes de todos os estados mudam 

lentamente, mas é possível notar também que houve crescimento, mesmo que pequeno de todos 

os índices entre 2002 e 2014 para todos os setores verdes analisados. 

Os resultados nos permitem também refletir sobre as disparidades regionais no Brasil. 

Os maiores índices estão na região Sudeste e Sul do país, em contrapartida, a região Nordeste 

apresenta os menores índices. A região Sudeste é mais verde em relação ao seu espaço 

ocupacional e a Região Nordeste é menos verde. Esse resultado já era esperado, uma vez que 

as regiões Sudeste e Sul do país são mais desenvolvidas do que as demais (Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste).  
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Nesse sentido, estados mais desenvolvidos e ricos, como o Rio de Janeiro e São Paulo, 

apresentam Índice de Emprego Verde mais altos. Devido, entre outros fatores, ao peso de cada 

atividade econômica de infraestrutura e aos meios de transportes. A região Sudeste é a mais 

desenvolvida e populosa do país, o que permite que esse tipo de atividade econômica cresça, 

ampliando o nível de emprego. Sendo assim, o desenvolvimento da infraestrutura é favorável à 

ampliação de empregos verdes. 

No geral, o Índice de Emprego Verde no Brasil ainda é relativamente baixo para todo o 

período analisado, comprovando as hipóteses de que o verde ocupacional no Brasil é baixo para 

todos os setores e heterogêneo entre os estados brasileiros. Segundo a metodologia, quando 

uma determinada localidade m é totalmente verde, ou seja, atinge o valor máximo de 1, a 

localidade é especializada em todas as ocupações verdes.  Caso contrário, quando o Índice de 

Emprego Verde atinge o valor mínimo de 0, a localidade não é especializada em nenhuma das 

ocupações. O maior índice médio é de 0,4208 do setor GS10 e mostra um grande 

distanciamento para que esse setor e para os demais se tornem completamente verdes. Nota-se, 

então, que existe um caminho enorme a ser percorrido para a economia brasileira se tornar 

completamente verde. 

Sendo assim, uma economia totalmente verde no Brasil é uma realidade ainda distante, 

entretanto houve uma evolução, ainda que lenta, nos últimos anos. E os empregos verdes são 

essenciais para essa transição. Claramente foi possível observar que, mesmo que seja difícil 

quantificar o número exato de emprego verdes formais, há um aumento ao logo dos anos. E 

para o caso brasileiro, os empregos verdes são bastante significativos para aumentar o verde 

ocupacional de cada estado, mesmo não sendo possível medir o grau desses empregos verdes e 

seus respectivos impactos diretos no setor e indiretamente na economia. Os Índices de 

Empregos Verdes parecem responder a economia brasileira de forma similar, visto que o país 

ainda é considerado em desenvolvimento. 

Outro ponto observado foi sobre o aumento do nível de emprego verde. O número de 

emprego verde não torna o setor necessariamente mais verde, as ocupações devem ser 

aprimoradas pelas habilidades verdes, ou seja, quanto mais as atividades são associadas a algum 

tipo de ação que melhora a qualidade ambiental, mais peso sustentável aquela determinada 

ocupação tem sobre o setor. Esse resultado vem dos impactos das tecnologias limpas e torna a 

economia mais verde. O setor GS8 tem maior empregabilidade e o segundo menor índice 

médio, entretanto, o setor GS9 tem menor empregabilidade e maior índice médio, o que aponta 

que as ocupações do setor GS9 são mais sustentáveis em relação ao GS8. Entretanto, 
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ressaltamos que essa relação, inversamente proporcional, para os dois setores não é uma regra. 

Os casos devem ser analisados separadamente.  

Nota-se também que algumas das ocupações impactam nitidamente de forma mais 

positiva, por exemplo, as ocupações do setor de Reciclagem e Redução de Resíduos e outras 

impactam de forma menos positiva, como as ocupações do setor Manufatureiro. Dessa forma, 

incentivar a reciclagem, por exemplo, pelos estados pode elevar o índice naquela determinada 

região e além disso aumentar a empregabilidade e renda. Além do mais, é interessante por parte 

dos governos incentivarem os trabalhadores desse setor que trabalham sem registro em carteira 

assinada a criarem cooperativas ou buscarem cooperativas existentes. Dessa forma, o governo 

deve apoiar as cooperativas para que elas consigam assinar a carteira de trabalho dos seus 

trabalhadores. 

Sobre a ótica das políticas, o governo do estado reconhece que o desenvolvimento 

sustentável em São Paulo gira em torno do consumo de etanol e do aumento da competividade 

da bioeletricidade, dado que o estado produz esse tipo de energia através da biomassa da cana-

de-açúcar e esse tipo de energia é 100% renovável e de baixo impacto ambiental. Apesar dos 

benefícios para o desenvolvimento sustentável, há necessidade de promover políticas estaduais 

mais diversificadas, que beneficiem outros setores e impulsionem os empregos verdes. Nesse 

sentido, a mensagem política é evidente, os policymakers precisam criar políticas que 

proporcionem um ambiente que diversifique as atividades e cause maior dinamismo 

econômico, em particular, incentive atividades que envolvam tecnologias limpas. 

No Brasil são poucos os estados que promovem políticas sustentáveis. Por exemplo, o 

levantamento energético é centralizado, não existe um levantamento a nível estadual, o que 

proporcionaria maximizar a eficiência energética de cada estado. Nesse sentido, se faz 

necessário a formalização de políticas estaduais ou regionais do setor, direcionadas a descobrir 

as potencialidades de cada estado ou região. Deve-se criar, por exemplo, políticas sustentáveis 

para cada setor verde e para cada estado brasileiro de acordo com as características estaduais, 

já que agora o verde ocupacional de cada estado e setor foram medidos. 

Retomando o que foi evidenciado por Sawyer (2015) sobre a superficialidade do termo 

“economia verde”, conforme visto na revisão de literatura onde segundo o autor esse termo não 

aborda questões mais profundas que levam em consideração por exemplo, os métodos de 

produção, ou seja, não incorpora os prejuízos causados na natureza pelo processo produtivo, 

assim como emissão de GEE. No entanto, os resultados dessa pesquisa apontam que o termo 

“economia verde” é relevante na transformação da economia tradicional. O seu entendimento 
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é a base para que os formuladores de políticas em prol do desenvolvimento sustentável tomem 

suas decisões, além disso o termo envolve questões como o bem-estar da população, emprego, 

renda e qualidade ambiental. Esse termo considera o equilíbrio dos pilares do desenvolvimento 

sustentável que são a sociedade, economia e meio ambiente. 

Enfim, vale ressaltar as limitações desse trabalho. O Código Brasileiro de Ocupações 

(CBO) utilizado é limitado por 4 dígitos, sendo que o CBO possui também subcategorias, além 

das que foram apresentadas. Nesse sentido, se as subcategorias do CBO também fossem 

utilizadas, possivelmente os índices apresentariam resultados diferentes. Outra limitação está 

relacionada às ocupações, pois não é possível quantificar o quão verde cada ocupação é, ou 

seja, não é possível medir os impactos de cada ocupação afim de tornar a economia mais verde. 

Além do mais, quando se observa que os índices mudam lentamente por um período de 12 anos, 

compromete-se a geração de resultados mais conclusivos, entretanto não existe dados 

disponíveis para outros períodos. Um estudo posterior, com o mesmo objetivo dessa pesquisa, 

a nível municipal seria interessante, ou até mesmo estudos focados em micro e macrorregiões 

do Brasil. Esses estudos possivelmente ajudariam os formuladores de políticas públicas a 

criarem e direcionarem políticas, afim de transformar a economia local tradicional em 

economias mais verdes. 
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