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Contrapartida: Desenvolvimento sustentável – Energias renováveis 

 
Evento: Visiting Scholar Webinar - 17 de junho 2020 

Título da Palestra: New Renewable Energy Technologies: improving legal statutes and policies to 

boost innovation and competitiveness 

Países envolvidos: Brasil /Estados Unidos - Pós-Graduação em Direito – Doutorado Universidade 

Presbiteriana Mackenzie – Columbia University Law School 

 

Evento realizado em Apresentação perante um grupo de 35 professores e visiting scholars de 

diversos países do mundo, sobre a relação das novas fontes de energias renováveis, o setor 

industrial e o aumento de bem-estar para a sociedade.  

Primeiramente, apresentei os dados preliminares da pesquisa, relacionados ao potencial da 

Indústria na geração de riqueza de um país. O setor manufatureiro mundial cresceu nos últimos 

anos, enquanto no Brasil o setor experimentou um decréscimo, chegando próximo a 10% do 

Produto Interno Bruto, em um claro processo de desindustrialização.  A redução na capacidade 

industrial causa diminuição na oferta de emprego e na renda. 

No entanto, as energias renováveis podem contribuir para o aumento da competitividade da 

produção, reverter o quadro de desindustrialização e trazer efeitos sociais disruptivos. Estudos 

recentes comprovam que as energias de baixo carbono trouxeram não só crescimento 

sustentável, preservação ambiental e melhoria da saúde da população, como ofereceram efeitos 

disruptivos sobre a educação, o emprego e a renda.  

A apresentação mostrou alguns arranjos normativos que podem auxiliar na transição energética 

e contribuir para um menor impacto ambiental, em alinhamento com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU. 
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