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O aquecimento global trouxe às empresas uma realidade assustadora: se não começarem a se 
preocupar em controlar a emissão de poluentes, correm sérios riscos de terem seus negócios 
comprometidos. Pressionadas por todos os lados, as companhias estão à procura de 
especialistas ambientais com a missão de ajudar no relacionamento com a sociedade e que 
saibam conduzir de forma responsável os processos industriais.   
 
A procura por esses profissionais - de engenheiros ambientais a especialistas em créditos de 
carbono - tem crescido tanto nos últimos anos que já gera disputa por talentos entre 
concorrentes. "São carreiras extremamente promissoras e devem continuar em alta pelos 
próximos dez anos", diz Rodrigo Soares, consultor da Case Consulting, empresa de 
recrutamento com foco em média gerência.   
 
Para se ter uma idéia desse aquecimento no mercado, em pouco mais de um ano, a 
consultoria recrutou profissionais para 30 vagas ligadas a sustentabilidade, com salários que 
chegaram a R$ 17 mil. A remuneração é um dos maiores atrativos. "Especialistas ganham em 
torno de R$ 8 mil, enquanto gerentes sêniores podem receber o dobro", ressalta. Segundo 
Soares, os valores inflacionados devem-se à falta de gente preparada para atender às 
necessidades do mercado, que exige do profissional uma visão não só de meio ambiente, mas 
de aspectos sociais e econômicos.   
 
"São poucos profissionais que realmente entendem do assunto", diz Christianne Maroun, 
especialista em créditos de carbono da consultoria americana ICF International, que em 2002 
abriu escritório no Rio. "Vemos pessoas com experiência em meio ambiente, mas não no 
mercado de créditos de carbono. É difícil encontrar profissionais com experiência em 
inventários de emissões de gases, por exemplo".   
 
A explicação para isso é simples: embora a discussão em torno do aquecimento do planeta não 
seja tão nova assim, o Tratado de Kyoto foi ratificado apenas em fevereiro de 2005. É ele que 
determina a meta de redução gradativa das emissões de gases que estão torrando o planeta. 
"É muito pouco tempo para aprender e atrair a atenção dos profissionais", diz Christianne. 
Formada em química industrial e com 15 anos de experiência na área de meio ambiente, ela 
recebeu treinamento de uma semana na matriz nos EUA para assumir a gerência do escritório 
carioca.   
 
Na falta desses profissionais, a ICF optou pelo caminho seguido por grande parte das 
consultorias: contratar recém-formados e treiná-los. Com salários iniciais na casa dos R$ 3,5 
mil, esses jovens profissionais são cobiçados no mercado. "É um rouba-rouba", diz Christianne, 
ao lembrar de um funcionário levado pela concorrente. "Treinamos um ano essa pessoa, que 
entrou sem saber nada. Aí veio o concorrente e ofereceu o dobro do salário, com chance de 
morar em Londres. Não tinha como cobrir a proposta".   
 
Apesar de não existirem números consolidados no Brasil, consultores e outros profissionais da 
área ambiental são unânimes em dizer que há forte demanda no setor. No mercado brasileiro 
existe hoje pelo menos uma dezena de consultorias especializadas em cálculos de reduções de 
poluentes, prospecção de mercado, preparação de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL, que permitem a comercialização dos créditos de carbono) e até na "neutralização 
de carbono", a compensação dos gases poluentes emitidos por indivíduos ou empresas através 
do plantio de árvores.   
 
"O grande boom é do pessoal técnico para projetos de MDL e neutralização", diz Werner Grau, 
sócio do Pinheiro Neto Advogados em São Paulo. O escritório, um dos maiores do Brasil, 
aponta o crescimento do setor na própria expansão de seu departamento ambiental. 
"Começamos nos anos 90 com um associado e dois estagiários. Hoje somos 20 pessoas e três 
sócios", diz Grau, um dos sócios.   
 



O departamento também se expandiu para os escritórios do Rio e de Brasília. "Trabalho hoje 
quase metade do meu tempo com contratos ambientais", diz Grau. Segundo ele, o número de 
jovens advogados interessados no assunto tem crescido a olhos vistos. "Há muita gente 
procurando estágio nessa área, e muitas empresas públicas e privadas estão pedindo nossa 
consultoria sobre questões ambientais".   
 
De acordo com Gisleine Camargo, gerente de assessoria em gestão de RH da KPMG, a 
demanda por profissionais ligados a meio ambiente e sustentabilidade é grande. "Por ser uma 
área nova no Brasil, quem tem curso de graduação ou pós ainda não pode colocar em prática 
seus conhecimentos de sala de aula".   
 
Nos últimos três meses, a KPMG trabalhou duas posições ligadas à sustentabilidade. Um dos 
cargos era para gerente-sênior, que tivesse experiência tanto em ONG quanto em empresa 
privada. A outra era destinada a um especialista com perfil ambiental. "Quem tem experiência 
está ditando a prática salarial no mercado. Já tive empresa querendo pagar R$ 30 mil para um 
executivo que ganhava quase R$ 15 mil", lembra Gisleine.   
 
Na área de petróleo, quem possui formação ou atua em meio ambiente, saúde e segurança do 
trabalho é ainda mais valorizado. "Encontrar esse profissional é raro, principalmente que 
entenda sobre petróleo", diz Eduardo Freitas, gerente de saúde, segurança e meio ambiente 
do BG Group no Brasil, um dos maiores grupos internacionais do setor de petróleo e gás. "Os 
poucos são bastante disputados". Ele mesmo é um exemplo. Após trabalhar por 19 anos na 
Petrobras, foi pinçado pelo grupo estrangeiro El Paso. Seis anos depois recebeu proposta 
irrecusável da BG, não pensou duas vezes e fez as malas novamente.   
 
Agora, Freitas sente na pela a dificuldade de encontrar gente para sua equipe. "Quando há 
necessidade e não achamos no mercado, optamos por treinar recém-formados. Quem sai da 
faculdade tem uma visão unilateral e precisamos de engenheiros de meio ambiente 
conhecedores da área de operação e exploração de petróleo. Isso só é possível formando aqui 
dentro". Para ele, quem está pronto possui um diferencial competitivo, com salários entre 40% 
e 50% maiores que os praticados em outros mercados.   
 
Não é à toa que indústrias, como a de petróleo, se preocupem com isso, já que estão na lista 
das que mais liberam CO2, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Na Aracruz, a maior 
produtora de celulose do país, o assunto meio ambiente fica nas mãos de Carlos Alberto Roxo, 
diretor de sustentabilidade e relações corporativas, que tem sob seu comando quatro 
gerências: de comunicação corporativa, meio ambiente, relações corporativas e relações com a 
comunidade. No total, ele conta com uma equipe de 14 pessoas que trabalham em conjunto 
com as demais áreas da empresa. "Até o presidente dedica 40% do seu tempo aos assuntos 
ambientais", revela.   
 
Mas encontrar profissionais que entendam de meio ambiente e aspectos sociais é uma tarefa 
árdua. "A carência é maior porque há uma disputa não só pelas empresas, mas pelas ONGs, 
consultorias e órgãos públicos", diz Roxo. No caso da Aracruz - que integra o índice Dow Jones 
de sustentabilidade -, apesar de hoje as contratações não estarem no ápice, o executivo 
lembra que já passou por momentos críticos. "Tivemos vários processos longos de seleção, o 
mais demorado levou nove meses", conta.   
 

 
Leia mais: 
 
Universidades apostam na crescente demanda do mercado  
 
Na esteira da discussão sobre o superaquecimento do planeta e os impactos da sociedade 
moderna ao meio ambiente, as universidades brasileiras e instituições de ensino superior vêm 
criando cursos de graduação, especialização e pós-graduação. O mais recente é o de 
graduação em gestão ambiental, da Universidade de São Paulo, ministrado no novo campus 
USP Leste. Lançado em 2005, oferece 120 vagas e visa formar profissionais com visão crítica e 
multidisciplinar.   



 
 
A idéia é permitir que os futuros gestores sejam capazes de equacionar as questões 
ambientais - fora e dentro da empresa -, e propor soluções aos problemas, por meio do 
conhecimento de instrumentos científicos e tecnológicos. Desenvolvendo, assim, profissionais 
que possam atuar junto a órgãos públicos e empresas privadas ou organizações 
governamentais.   
 
Na Esalq de Piracicaba, a USP mantém desde 2002 outro curso de graduação em gestão 
ambiental, com duração de quatro anos e que já está em sua segunda turma. Lá são 
oferecidas 40 vagas e por ano tem uma relação média de 16 candidatos por vaga no 
vestibular, segundo Antônio Ribeiro de Almeida Jr., responsável pelo programa. "Com a 
abertura do curso na USP Leste, houve uma divisão de alunos nas duas unidades. Mas 
continuamos tendo boa procura", diz Almeida.   
 
Dividido em três pilares - administração, ciências naturais e exatas e ciências humanas -, o 
curso quer preparar os alunos para a transformação da realidade ambiental e social. "Não se 
trata de formar meros gestores da imagem ambiental das empresas ou do governo. Eles 
precisam entender que esta é uma área chave na definição do futuro e investimentos 
relevantes devem ser feitos", explica Almeida.   
 
De olho no potencial de mercado e nas lacunas de formação dos profissionais que atuam na 
área, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ) lançou em 2004 a graduação em 
engenharia ambiental. "Por ser uma carreira nova e com a profissão reconhecida pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura só em 2000, até então, muitos tinham 
formação em engenharia civil ou sanitária", afirma Isaac Volschan, professor da graduação em 
engenharia ambiental da escola politécnica da UFRJ.   
 
Com 25 alunos por turma, o curso vai colocar no mercado a primeira leva de engenheiros 
ambientais em 2008. Mas a procura tem se intensificado. No vestibular para este ano, foi o 
quinto curso mais disputado na universidade e, segundo o professor, deve atrair um número 
maior de alunos já que as questões ambientais, de saúde e segurança do trabalho crescem 
dentro das companhias. "As empresas buscam instrumentos que ajudem a prevenir desastres 
e controlar atividades industriais", diz.   
 
Na UFRJ, a formação divide-se em duas vertentes: gestão ambiental pública ou privada - que 
envolve espaço físico, visão de modelos do processo produtivo e implementação de políticas 
públicas ambientais - e formação tecnológica ambiental. Nesse caso, o aluno aprende sobre 
metodologias de controle e prevenção dos agentes poluidores, além das formas de 
recuperação de áreas degradadas.   
 
Já a Fundação Getulio Vargas de São Paulo foi além e criou em setembro de 2003 um centro 
de estudos em sustentabilidade, o GVces. "Na época, o tema não tinha tanta repercussão, era 
apenas uma tribo", diz Mario Monzoni, professor e coordenador do espaço.   
 
O centro oferece um curso de especialização de 360 horas em gestão de sustentabilidade, cuja 
espinha dorsal se baseia no triple bottom line, o tripé da sustentabilidade - sociedade 
econômica, social e ambientalmente viável. "O CEO do futuro tem que ter compreensão maior 
do mundo", diz Monzoni, lembrando que mais de 40 profissionais de mercado e estudantes já 
se inscreveram para este ano. Além do centro de estudos, a FGV incluiu a sustentabilidade em 
sua graduação e mestrado. Segundo Monzoni, são disciplinas eletivas e têm lista de espera.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 fev. 2007. Eu & Carreira, p. D6. 


