
indústria brasileira cresceu
6,3% em 2007, o melhor resul-
tado dos últimos três anos.

. Boa parte dos setores aumen-
tou sua produção, encabeçada por bens
de capital (que inclui máquinas e equi-
pamentos para a indústria) e bens de
consumo duráveis (produtos com vi-
da longa, como carros e eletrodomés-
ticos). A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) constatou que 42% de
i 655 indústrias pesquisadas preten-
dem aumentar os-investimentos em
máquinas e equipamentos nos próxi-
mos meses. Ou seja, a fase de expan-
são continuará em 2008. Essa é uma
boa notícia para a economia, princi-
palmente porque vem acompanhada
da intenção das empresas de usar ma-
téria-prima com responsabilidade am-
biental e de fabricar com sustentabili-
dade produtos que deixem menos ras-
tros no meio ambiente.

Com essa nova pegada, o setor in-
dustrial vem sendo um dos maiores
recrutadores de profissionais que en-

tendam de sustentabilidade. Um tra-
balho que começa muitas vezes den-
tro de seus próprios quadros, já que
a complexidade das operações pe-
de gente que compreenda esses pro-
cessos. "A indústria de celulose, por
exemplo, que está entre alguns dos
setores mais poluentes, também in-
clui algumas das empresas que mais
avançam em programas sustentáveis
e procuram profissionais para tocar
seus projetos", diz Cláudio Carvalho,
consultor da DBM, empresa de reco-
locação de São Paulo.

Nos últimos anos, segundo dados
da DBM, o profissional de sustentabi-

lidade teve seus ganhos aumentados
em mais de 1000%. Os ganhos de um
gerente chegam a 20 000 reais mensais.
Na área de segurança do trabalho, um
setor em que há algum tempo se equi-
parava em importância com sustenta-
bilidade, um profissional do mesmo
nível ganha 15000 reais, no máximo.
Sem contar o tempo de recolocação —
um terço da média do mercado.

CADEIA SUSTENTÁVEL
O investimento da indústria nesse

perfil de executivo não acontece ape-
nas por consciência social e ambiental.
Há necessidades do próprio negócio.
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Para ter uma idéia, o Wal-Mart, que há
algum tempo não era nenhum exem-
plo de empresa ambientalmente res-
ponsável, passou a pedir que seus for-
necedores, a indústria em sua maior
parte, façam o mesmo. "A cadeia de
supermercados exigiu que a fabrican-
te de papel Kimberly-Clark entregue
produtos sem impacto ambiental. A
Kimberly, por sua vez, exigiu uma ce-
lulose limpa de seu fornecedor. Esse é
o efeito da política de sustentabilida-
de que vem se espalhando na indús-
tria", diz Andréa Goldschmidt, sócia
da consultoria Apoena Social, espe-
cializada em soluções de responsabi-
lidade social para empresas.

No ano passado, 76% das empresas
que fazem parte da CN1 adotaram pro-
cedimentos gerenciais associados à
gestão ambiental. Jeferson Corrêa, de
27 anos, gerente da área de sustenta-
bilidade da Kimberly-Clark, responde
ao diretor de assuntos corporativos
e contribui para aumentar esses ín-
dices. É parte do trabalho dele orien-

tar os fornecedores e encontrar solu-
ções para a própria empresa usar pro-
cessos sustentáveis de fabricação, co-
mo o de produzir papel com 100% de
fibra reciclada, ou seja, sem derrubar
nenhuma árvore.

PERTO DA DIRETORIA
Muitas das indústrias mais desen-

volvidas em programas sustentáveis
têm um aspecto em comum: o profis-
sional responsável por essa área está
diretamente ligado à alta gestão da
companhia. "Não precisa ser o vice-

presidente, mas tem que ter trânsito
livre com ele", diz Andréa, da Apoe-
na Social. Quem quiser aproveitar as
oportunidades para mudar de área
deve ficar de olho dentro da própria
empresa em que atua. Uma vez que a
compreensão do processo de produ-
ção integralmente é essencial no se-
tor, as indústrias aproveitam quem já
está na casa para tocar seus novos de-
partamentos. Nesse caso não impor-
ta a formação, porérn o envolvimento
com o negócio e a capacidade de tran-
sitar pelos departamentos. O
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