
PROFISSÕES VERDES

O crescimento da sustentabilidade fez com que as organizações investissem
mais para contratar especialistas da área ambiental

Aline Oliveira

A sensação de que o mundo está mais preocu-
pado com o meio ambiente c constante. A todo o
momento, filmes, palestras e comerciais invadem
o dia-a-dia das pessoas a fim de informar sobre o
que se deve fazer para colaborar com o planeta.

Diante desse contexto, é quase inevitável que as
empresas não trabalhem
com a sustentabilidade.
Por isso, a exigência por
profissionais verdes, ou
seja, aqueles que têm
conhecimento sobre o
tema e uma visão mais
abrangente das ques-
tões ambientais, é maior.
"Hoje as empresas pro-
curam aquele profissio-
nal que olhe o negócio
com uma ótica diferen-
te e perceba que uma
companhia gera impacto
na sociedade e no meio
ambiente", explica Ricardo Voltolini, consultor
do Ideia Sustentável e publisher da revista Ideia
Socioambiental.

O boom do conceito de sustentabilidade nas
empresas teve início na década de 90. Entretanto,
apenas se discutiam valores, ideias, práticas e
responsabilídades nos negócios. Com o passar
dos anos, essa teoria ganhou força e grandes
empresas passaram, de fato, a ter ações mais efe-

"As empresas
procuram um

profissional que
perceba que uma
companhia gera

impacto na
sociedade e no
meio ambiente."

tivas, demandas internas e começaram a buscar
profissionais com um perfil sustentável. "Isso não
é somente uma tendência, mas um desafio real
com o qual as empresas e seus gestores estão se
deparando. Todas as cadeias produtivas acabam
por impactar o meio ambiente, e os negócios das

empresas deverão se adaptar
a esta questão", define John
Schuh, diretor da BBS -
Brazilian Business School,

Uma ação que já pode
ser notada é que as grandes
empresas não têm apenas
um departamento de meio
ambiente, ocupado ape-
nas por profissionais com
conhecimentos técnicos.
Gradualmente, esses depar-
tamentos foram incorpora-
dos por outras seções den-
tro de uma empresa. "É
impossível pensar em sus-

tentabilidade com apenas um departamento, isso
precisa estar inserido no conjunto de colaborado-
res", completa Voltolini.

O fato é que para ser um profissional verde
é preciso preparo. "As características de uma
pessoa com esse perfil são memória apurada, alta
capacidade de observação, atenção concentrada e
gosto pela pesquisa", esclarece Gizele Laranjeira,
organizadora e palestrante da feira sobre profissões
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verdes do Ciee - Centro Integração Empresa Escola.
Para Voltolini, o profissional que se dispõe a trabalhar nessa

área tem que ter "uma formação sólida, visão holística e
sistêmica e saber administrar os impactos que a com-
panhia tem na comunidade".

Corno o profissional verde não é
mais um técnico, essa formação sólida
não precisa, necessariamente, ser em
meio ambiente. Um advogado, por
exemplo, se quiser seguir carreira
na área ambiental, pode fazer um
MBA sobre isso. "A importân-
cia de se fazer uma disciplina
de MBA voltada para negócios
e meio ambiente está no fato
de que as empresas estão pro-
curando soluções que conci-
liem necessidades estratégicas e
ambientais", define Schulz.

Como a tendência é que o
conceito da sustentabilidade nas
empresas se expanda cada vez mais,
o mercado deve absorver muitos profis-
sionais especializados. Segundo os entre-
vistados, as profissões que mais se destacam
nesse segmento são: direito ambiental, consultor
ambiental, oceanógrafo e contador ambiental. "As
empresas precisam de profissionais especializados que possam
prever e avaliar os riscos de suas ações e os impactos em termos ambientais", completa Schulz.
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