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Uma guinada no uso de energia renovável e eficiência energética poderá criar cerca de 4, 2 
milhões de "empregos verdes" nos Estados Unidos ao longo das próximas três décadas, de 
acordo com um estudo encomendado por autoridades americanas.   
 
O documento mostra que há hoje no país cerca de 750 mil pessoas envolvidas em trabalhos 
considerados "verdes" de cientistas a pesquisadores de combustíveis alternativos e 
engenheiros para turbinas eólicas. O número, no entanto, ainda representa menos de 0,5% do 
quadro total de emprego americano.   
 
Até 2038, esse quadro deverá mudar. O estudo prevê a chegada de 4,2 milhões de 
trabalhadores no setor, o que representará 10% de todos os novos empregos criados nos EUA 
nesse período. "O segmento verde deve ser o que mais crescerá na economia americana nas 
próximas décadas e verá um aumento de participação dramático no quadro de empregos", diz 
o estudo, elaborado pelo consultoria Global Insight, a pedido da Associação de Prefeituras dos 
Estados Unidos.   
 
A criação de empregos mais expressiva vai ocorrer na esteira do aumento do uso de 
combustível limpo no transporte, com a adição de 1,5 milhão de cargos. Em seguida virá o 
setor de geração energética renovável, com 1,2 milhão de cargos. Outros 81 mil empregos 
deverão surgir no setor imobiliário e 1,4 milhão em setores relacionados à engenharia, 
pesquisa, consultoria e trabalhos jurídicos, diz o estudo.   
 
O documento, porém, faz uma ressalva: a criação de cargos verdes não ocorrerá sem uma 
mudança agressiva do consumo de combustíveis fósseis para energia alternativa e também 
uma melhora substancial na eficiência energética. Ele assume que até 2038, por exemplo, 
energias alternativas representarão 40% da produção energética do país, com destaque para a 
energia solar e eólica. Assume também que 30% do combustível para veículos virá do etanol e 
outros biocombustíveis. E que o aperfeiçoamento de edifícios levará à redução de 35% no uso 
de eletricidade.   
 
Energias alternativas, como a solar, eólica e a biomassa, respondem atualmente por menos de 
3% da geração elétrica americana, e as fontes não-fósseis, como o etanol e o biodiesel, a 5% 
do combustível consumido no país, diz o relatório. Para Manny Diaz, prefeito de Miami e 
presidente da associação, o estudo é um "forte argumento econômico para investimentos na 
economia verde e mostra os retornos financeiros que dela virão."   
 
Não à toa, ambos os candidatos à Presidência dos EUA citaram o potencial de empregos se 
abraçarem a eficiência energética e o uso de energia alternativa. O democrata Barack Obama 
prevê que os investimentos em energia limpa em dez anos "ajudarão o setor privado a criar 5 
milhões de novos empregos verdes" um número ainda mais ambicioso que o apontado pelo 
estudo. O republicano John McCain não fez projeções, mas declarou que a criação de 
tecnologia verde é "vital para o futuro da economia".   
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