
48 milhões de empregos na economia verde de 12 países incluindo o Brasil, a República 
Dominicana, os EUA – Novo relatório prevê um enorme aumento do emprego 

A Confederação Sindical Internacional (CSI) incentiva os governos a investirem pelo menos 2% do PIB 
na economia verde, na seqüência da análise econômica independente que prevê o potencial de 
crescimento de empregos verdes. 

O modelo de investimento verde do Instituto Millennium mostra como o investir 2% do PIB em 12 
países durante 5 anos pode criar até 48 milhões de novos empregos. 

 No Brasil, podem ser criados, nos próximos 5 anos, cerca de 11 milhões de novos empregos. 

 Na região das Américas, podem ser criados 32 milhões de empregos nos próximos 5 anos. O 
estudo analisa o potencial de empregos verdes no Brasil, República Dominicana e EUA. 

Os economistas utilizaram pela primeira vez o número de empregos que podem ser diretamente 
criados a partir de investimentos como um indicador-chave para analisar o impacto da economia 
verde em 12 países e sete setores. 

“Os economistas demonstraram como o investimento público-privado na economia verde pode criar 
centenas de milhões de empregos verdes decentes. Cabe agora aos governos definir os objetivos 
para empregos verdes e fornecer as condições legislativas e regulamentares que permitam aos 
trabalhadores terem empregos seguros, salários que permitam viver e contribuir para uma 
sociedade e meio ambiente sãos”,  disse Sharan Burrow, Secretaria-Geral da Confederação Sindical 
Internacional. 

A CSI e o Instituto Millennium estabeleceram o primeiro “padrão de referência de criação de 
empregos verdes”, fornecendo um guia do potencial de criação de emprego aos setores 
selecionados, com um número de empregos por milhão de dólares investido.  

 O setor da construção no Brasil pode criar até 182 empregos por milhão de dólares 
investido. 

 Na África do Sul, o setor dos transportes pode criar até 126 empregos por milhão de dólares 
investido. 

 A agricultura no Gana pode criar 291 empregos por milhão de dólares investido. 

“A perspectiva de transição para uma economia mais verde com um trabalho decente beneficiará os 
trabalhadores, as empresas, as economias nacionais e as gerações futuras”, disse Victor Baez, 
Secretário-Geral da Confederação Sindical das Américas. 

Sharan Burrow está a reunir governos, empresas e trabalhadores no Brasil, Bulgária, Indonésia, 
Nepal e Alemanha com vista à Cimeira do G20 e à Cimeira Rio + 20, em junho, na qual os líderes 
mundiais devem assumir compromissos sobre o crescimento verde e a criação de empregos 
decentes. 

RESULTADOS 

A síntese de Empregos Verdes e Decentes (inglês, francês, espanhol, alemão e português) e a 
metodologia do Instituto Millennium (inglês) podem ser consultados no site www.ituc-csi.org 

http://www.ituc-cis.org/


Sharan Burrow reunirá com o governo, empresas e trabalhadores no Brasil de 17 a 19 de abril, na 
Bulgária em 2 de maio, na Indonésia em 10 de maio, no Nepal em 12 de maio, e na Alemanha em 8 
de junho. 

Contato com os média: Gemma Swart +32 479 06 41 63 gemma.swart@ituc-csi.org 

As previsões de criação de emprego referem-se aos empregos diretos em cada país e cada setor. 

Estes novos empregos podem também gerar um maior crescimento do emprego através de 

empregos indiretos, graças a efeitos multiplicadores. 

Países analisados no relatório: Alemanha, Espanha, Bulgária, Brasil, República Dominicana, EUA, 

África do Sul, Gana, Tunísia, Indonésia, Nepal e Austrália. 

Setores analisados no relatório: a energia, a construção, os transportes, a indústria transformadora, 

a agricultura, as florestas e a água. 
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