
mercado ® MEIO AMBIENTE

Preservação
e lucro

O mercado começa a procurar profissionais que entendam da
junção entre sustentabilidade e geração de negócios, como a
venda de créditos de carbono

a usina de Celulose Irani,
produtora de papel e móveis
com sede em Porto Alegre
(RS), sustentabilidade pas-

sou a ser urna meta de negócios. Co-
mo fonte geradora,de receita, a Irani
produz hoje boa parte da energia elé-
trica que utiliza a partir de resíduos
de sua base florestal. Em dois anos e
meio, o processo rendeu 3,75 milhões
de reais, resultantes da venda dos cré-
ditos de carbono para a subsidiária da
Shell no Japão. Mais do que o dinheiro
da negociação, o projeto também aju-
da a empresa a reduzir a dependência
de fontes externas de energia: 81% de
toda a energia utilizada pela fabrican-
te é de produção própria.

O condutor dessa nova frente de ne-
gócios na Irani é o engenheiro químico
Leandro Aléxis Farina, de 38 anos, ge-
rente de meio ambiente e de gestão de
qualidade. Ele é um exemplo do perfil
profissional procurado em diversos se-

tores da indústria atualmente. Mas a
capacidade de transformar discurso e
ações de sustentabilidade em dinheiro
esbarra na falta de profissionais com
formação, experiência e visão para a
tarefa. Um problemão para empresas
que precisam ser sustentáveis por uma

questão de sobrevivência no mercado
nacional e internacional.

Profissionais como Leandro, que
conhecem o negócio em que atuam a
fundo, ampliam a capacidade de iden-
tificar oportunidades de projetos ver-
des e lucrativos. "Visão ampla de como
funcionam as várias áreas da compa-
nhia é importante para o sucesso das
iniciativas de sustentabilidade, pois
geralmente elas têm impacto em di-
versas esferas da empresa", explica o
engenheiro químico.

DISPUTA INTERNACIONAL
A própria Irani pretende contratar
mais um profissional "sustentável".
Como é difícil de achar, muitas orga-
nizações recorrem a consultorias ex-
ternas para estruturar seus projetos
de sustentabilidade e venda de crédi-
tos de carbono. Aliás, essas consulto-
rias também oferecem boas oportuni-
dades para quem manja do assunto.



Uma delas, a Ecosecurities, fundada
na Inglaterra por um brasileiro, teve
de buscar cinco de seus 28 engenhei-
ros fora do Brasil. "Além da escassez
de gente capacitada, ainda temos de
enfrentar a pressão dos escritórios de
outros países, especialmente os asiá-
ticos, que querem levar gente daqui
para lá", diz Nuno Cunha e Silva, di-
retor do escritório local.

A ALL, empresa de logística com
sede em Curitiba (PR), designou o
biólogo Durval Nascimento Neto, de
36 anos, para estruturar sua área de
meio ambiente. Com mestrado em
agronomia e especialização em re-
cuperação de solo, ele trabalha para
recuperar as áreas degradadas pela
inatividade da ferrovia da empresa e
para reduzir o consumo de água pa-
ra lavagem de locomotivas e vagões.
A idéia é que, quando em andamen-
to, os projetos signifiquem uma boa
redução nos gastos da ALL e rendam

créditos de carbono a partir da troca
do uso de transportes rodoviários pe-
la malha ferroviária.

Além de engenheiros de todas as
especialidades, incluindo os agrôno-

mos, o perfil buscado pela Ecosecuri-
ties — semelhante ao que está entran-
do na mira das empresas—tem forma-
ção em biologia e experiência em pro-
jetos sociais. É essencial ainda fluên-
cia em inglês e pós-graduação na área.

"Como os projetos são complexos e en-
volvem toda a empresa, dificilmente os
recém-formados dispõem do conheci-
mento necessário", diz Nuno.

"Vivência corporativa e maturida-
de profissional são fundamentais pa-
ra a condução de projetos, pois o te-
ma ganhou relevância estratégica, en-
trou na pauta dos conselhos de admi-
nistração e deve determinar uma revi-
são completa nas políticas da empre-
sa", acrescenta Eduardo Petit, presi-
dente da MaxAmbiental, outra con-
sultoria que auxilia na venda de crédi-
tos de carbono. A MaxAmbiental não
faz questão da pós-graduação e aceita
também economistas em seu quadro,
mas dá prioridade a profissionais que
tenham no currículo experiência em
condução de projetos de peso. Na lin-
guagem corporativa, isso significa ter
visão global de negócios e saber exata-
mente o impacto e o retorno financei-
ro das ações implantadas. 
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