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 Hoje é a minha primeira publicação no Observatório da 

Comunicação Institucional e gostaria de me apresentar aos leitores. Sou 

Isabella, mineirinha que cresceu entre BH, Sete Lagoas, Ouro Preto e 

Mariana (estes dois últimos ocorreram durante meus estudos de graduação 

em Economia na UFOP). Há exatos sete anos tive a oportunidade de 

terminar meus estudos em Portugal e desde então nunca mais voltei a 

morar no Brasil. Atualmente moro na França e sou especialista em 

Comércio Internacional na zona da União Europeia e resto do mundo e 

será um prazer dividir convosco um pouco das minhas andanças e do meu 

conhecimento adquirido ao longo destes últimos anos. O primeiro tema 

que gostaria de partilhar convosco se trata de um assunto que tem gerado 

polêmica no mundo, pois não existe unanimidade sobre o tema. 

 O mundo vem vivendo novos questionamentos sobre questões 

sociais, políticas, econômicas e meio ambiente no fim da década X do 

vigésimo primeiro século. Vive-se um momento em que transformações 

tecnológicas andam ocorrendo em uma velocidade maior do que as regras 

Institucionais e Reguladoras de mercado para tal acontecimento. O ser 

humano como nunca tem investido em inovação tecnológica na terceira 

fase da Revolução Industrial e também tem sentido os impactos ambientais 

originados de todas as fases industriais. Este tema foi o escolhido como o 

vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2018.  

 O Prêmio Nobel foi ganho pelo professor da Yale University, 

William Nordhaus, e Paul Romer, professor da New York University. 

Ambos autores buscaram determinar quais são as falhas de mercado em 

um modelo de desenvolvimento econômico. Romer em sua tese analisa a 

relação do conhecimento e as mudanças no meio ambiente. O cientista 

destaca qual é o o impacto do conhecimento gerado no presente na redução 

do custo de inovações no futuro. Nordhaus contribuiu sobre mudanças 

climáticas no estudo do crescimento econômico em economias de mercado 

e quais são as variáveis do desenvolvimento econômico que possuem uma 
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relação com o meio ambiente. A medida que estas teorias inovadoras são 

criadas, os órgãos reguladores buscam transforma-las em leis e normas.   

 A Organização Internacional do Trabalho (IOT), um dos 

principais órgãos regulatórios do Mundo, é um grande defensor do tema 

meio ambiente financiou projetos que resultaram em uma publicação do 

feita em 2018 sobre as perspectivas do mercado de trabalho no longo prazo 

relacionadas a questão ambiental. Sabe-se que o trabalho humano não é 

possível sem a disponibilidade de recursos ambientais e sem a sua alocação 

otimizada. Segundo o IOT, além de políticas e estratégias, « os 

instrumentos regulatórios também podem incentivar o comportamento 

ambientalmente sustentável das empresas e consumidores e contribuir para 

os esforços de mitigação ». De acordo com a publicação de 2018, o 

desenvolvimento de habilidades humanas adquiridas tem um importante 

papel na implementação da regulamentação nos mais diversos setores 

econômicos, uma vez que o cumprimento das suas regulamentações requer 

habilidades e conhecimentos especializados, bem como uma maior 

conscientização sobre a sustentabilidade ambiental. 

 Ainda segundo a organização, a criação de uma estrutura legal 

coerente e integrada é um passo importante para a preservação do meio 

ambiente. O órgão assume que « Houve progresso na integração de 

questões de trabalho decente nas regulamentações ambientais, assim como 

ações climáticas que reconhecem as implicações para as habilidades. 

Proporcionar aos trabalhadores as habilidades certas e reconhecer suas 

habilidades facilitará a transição para setores que estão experimentando o 

crescimento do emprego, bem como empregos de maior qualidade ». A 

organização acredita ainda que o diálogo social ajuda a encontrar maneiras 

inovadoras de mitigar os impactos ambientais que limitam o emprego ou 

prejudicam as condições de trabalho. 

  Em países como a China, a Coreia do Sul, os Estados Unidos, a 

França e o Reino Unido, que são países que possuem altos índices de 

poluição ambiental, suas autonomias e suas administrações territoriais 

para o desenvolvimento de políticas sociais destinadas às habilidades 

humanas em prol da natureza podem, de fato, ser importantes para facilitar 

uma transição justa para uma economia verde global.  

 Com o objetivo de transformar em pratica os conceitos da 

Organização Internacional do trabalho, em 4 de novembro de 2016, na 

sede das Nações Unidas em Nova York entrou em vigor o Acordo de Paris 

que foi assinado por mais de 190 países e aborda as áreas essenciais 
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necessárias para combater as mudanças climáticas. Alguns dos principais 

aspectos do Acordo das Nações Unidas incluem: o objetivo de longo prazo 

para a temperatura visa fortalecer a resposta global ( Artigo 2) « à ameaça 

da mudança climática, inclusive ao conter a elevação da temperatura média 

do planeta significativamente abaixo 2 ° C em comparação com os níveis 

pré-industriais e continuando a ação tomada para limitar o aumento da 

temperatura a 1,5 ° C em comparação com os níveis pré-industriais »; 

Limite de emissões globais e neutralidade climática (Artigo 4) - Na busca 

da meta de sustentável e da luta contra a pobreza; Mitigação (Artigo 4); 

Suporte para financiamento, tecnologia e capacitação (artigo 9, 10 e 11.) - 

O Acordo de Paris reafirma ainda a obrigação dos países desenvolvidos de 

apoiar os esforços dos países em desenvolvimento para construir um futuro 

limpo resistentes às mudanças climáticas, ao incentivar primeiras 

contribuições voluntárias de outras Partes. 

 A iniciativa do Acordo, no entanto, tem causado um mal-estar 

diplomático entre países, como o é caso dos Estados Unidos, Síria, 

Nicarágua e Brasil. O presidente americano Donald Trump decidiu retirar 

os EUA do tratado porque segundo ele o acordo oferece a outras nações 

uma vantagem injusta sobre a indústria americana e destrói empregos em 

seu país. A Síria continua assolada por uma guerra civil durante anos. O 

ex-presidente da Nicarágua, (país que ficou fora do acordo até 2017 e após 

as eleições que elegeram Daniel Ortega como presidente se uniu ao 

Acordo), justificou a rejeição ao tratado dizendo que deve-se focar onde o 

problema pode ser resolvido, que são nos 10 países, que produzem 72% 

das emissões de poluentes. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse 

que irá sugerir mudanças no Acordo, sob pena de retirar o Brasil do 

tratado, pois ele considera que as condições atuais impostas podem ferir a 

soberania do país. O presidente brasileiro ainda solicitou aos 

organizadores da COP25, que é uma Conferência sobre mudanças 

climáticas, para não ser sede da Edição de 2019. 

 Ainda há muito o que discutir sobre os Acordos de Clima, o 

próximo principal evento do ano será no Chile. A COP25 ocorrera entre 

os dias 2 e 13 de dezembro deste ano, em Santiago e promete a 

concretização de uma luta eficaz contra o aquecimento global inspiradas 

nas pesquisas cientificas, incluindo as que citei no início da reportagem, 

do prêmio Nobel de Economia de 2018. 
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Para saber mais sobre o tema: 

IOT: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

inst/documents/publication/wcms_638147.pdf 

Acordo de Paris: https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/l-accord-de-

paris/qu-est-ce-que-l-accord-de-paris 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

inst/documents/publication/wcms_638147.pdf 
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