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O ano de 2019 foi marcado por
diversos desafios para a sociedade...



Impactos irreversíveis na 
biodiversidade e na atmosfera

Destaque para o uso da terra
(florestas, alimentos e terra) para 
combater as alterações climáticas

Ameaças humanas à extinção de 
espécies e pressão sobre povos 
indígenas e comunidades locais

Principais riscos globais associados 
a questões ambientais

Crescente número de 
países não-livres

Continuidade da desigualdade
no mundo

Transformações fundamentais na 
natureza do trabalho em função da 

informalidade e da tecnologia

Mundo cada vez 
mais digital
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As perspectivas de 2019



Forças políticas establishment X anti-establishment

Justiça econômica X transição energética

América Latina: 
protestos civis

• Venezuela
• Bolívia
• Chile
• Equador

África
• desigualdade e 

pobreza extrema
• desafios ligados à 

infraestrutura e 
energia

Ásia
• protestos em Hong 

Kong
• avanço chinês: domínio 

do varejo global

EUA: política e 
economia climática

• Green New Deal
• 4.000.000 pessoas 

School Strike/FFF 
(Climate Week)

• saída do Acordo de 
Paris

Europa: respostas políticas e civis às 
mudanças climáticas  

• eleições Parlamento Europeu: ascensão 
dos verdes

• School Strike/FFF
• Climate Emergency
• COP 25

Brasil: politização da questão 
ambiental

• desastre de Brumadinho
• cancelamento da COP-25
• queimadas na Amazônia e 

demissões INPE
• desmantelamento do Fundo 

Amazônia
• 29,5% crescimento do 

desmatamento Amazônia (agosto 
2018-julho 2019)

• derramamento de óleo no litoral 
• revogação de decreto com veto à 

expansão canavieira na Amazônia e 
no Pantanal

• prisão dos brigadistas de Alter do 
Chão
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Estado do mundo em 2019



Atuação do governo nas mídias sociais mobilizam temas políticos, econômicos e ambientais.
Debate ambiental com alto poder de mobilização e repercussão nas mídias sociais

período de análise: de janeiro a novembro de 2019 
fonte: FGV DAPP

8.266.695 menções
política

Carnaval e o “golden 
shower” — primeiro
grande pico de debate 
político no país em
2019 mobilizado por
conteúdos das redes
sociais.

Pauta dupla: viagem de 
Bolsonaro aos EUA e 
protestos a favor e contra o 
governo (educação)

No ápice do termômetro político das 
redes no Brasil em 2019, pauta múltipla: 
rejeição ao STF, reação à Globo, Lula, 
Enem, assassinato de Marielle Franco e 
“caso Queiroz"

3.430.045 menções
economia

Reforma da Previdência
e ida de Paulo Guedes à
CCJ: “tchutchuca”

Eleições na Argentina 
e dólar: impacto no 
cenário econômico
brasileiro

4.232.027 menções
sustentabilidade

Impacto internacional
das queimadas na
Amazônia

Tragédia em Brumadinho: 
primeiro pico de debate 
ambiental no país em
2019

Vazamento de óleo no 
Nordeste — regulação 
do debate ambiental
por quase 1 mês
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Análise de políticas públicas em mídias sociais
o debate político, econômico e sustentabilidade em 2019


