
RA 2002 QUANDO CARLOS

NOMOTO, HOJE SUPERINTEN-

DENTE DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO BANCO RE-

AL, TINHA ACABADO DE VOLTAR DE FÉRIAS

QUANDO RECEBEU UM CONVITE PARA TRA-

BALHAR NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO BANCO. O objetivo era
inserir questões ambientais, sociais,
éticas, e de transparência no dia-a-dia
dos negócios. No começo, Nomoto
achou a proposta "doida". Formado em
administração e com MBA em finan-
ças e estratégia corporativa, ele traba-
lhou a maior parte de sua vida no mer-
cado financeiro, em mesas de opera-
ções, asset management, private ban-
king, com planejamento estratégico
de varejo e na diretoria de produtos.
''Minha experiência era concentrada
na área financeira", diz. Com o con-
vite, bateu a dúvida do que fa-
zer. "Na época, conversei com

quatro diretores e aceitei o desafio por-
que me disseram que as empresas
teriam de caminhar para isso".

Ele faz parte de um cenário que
se tornou mais freqüente de alguns
anos para cá, quando as empresas
passaram a estruturar a área voltada
para a sustentabilidade. O profissio-
nal que irá fazer parte desse novo de-
partamento geralmente é escolhido
internamente. Rodrigo Portela, con-
sultor da Case Consulting Catho,
que trabalha com contratação de exe-
cutivos, conta que a Case ainda não

recebeu esse tipo de demanda.
"Isso nos leva a crer que o pre-

enchimento dessa posição tem
sido feito internamente", diz.

O executivo do Real con-
corda e diz que existe o movi-
mento interno. "Quando abri-

mos vagas para recrutamento
interno sempre aparece gente in-

teressada. As pessoas que traba-
lham no banco começam a ver o
tema como oportunidade para elas",

aponta. Ele também ressalta que, como
as pessoas se conhecem muito nesse
segmento, também acontece de haver
propostas de uma empresa para outra.
"A tendência é que as empresas
procurem, sim, por esse profissional,
mas abrindo o caderno de empregos do
jornal não se vê vagas de analistas de
sustentabilidade", diz Nomoto.

Corno são recentes MBAs ou
cursos de especialização voltados pa-
ra a sustentabilidade, quem assumia a
área vinha de setores como assistên-
cia social, engenharia florestal e qua-
lidade em meio ambiente. "Há alguns
anos, as empresas tinham o gerente
do SAR Com o tempo, eles deixaram
de ser figura de grande procura para
fazer parte de algo que já estava im-
plementado, deixando de ter uma
pessoa específica para isso. Minha
expectativa com sustentabilidade é
que isso esteja na agenda dos execu-
tivos e que as empresas não tenham
mais esse cargo específico", comenta
Denys Monteiro, sócio da Fesa
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Global Recruiters. "A grande missão
desse profissional nas empresas, que
hoje é um missionário, é acabar com
a função dele", diz.

QUEM É ESSE PROFISSIONAL?

Já que não existe uma formação
específica para uma pessoa assumir a
gestão da área de sustentabílidadc,
quem c esse profissional? Alguém
que funcione como um missionário
na empresa, compre a idéia do proje-
to e tenha a facilidade de entender,
dentro dos processos da organização,
corno se deve proceder. Além disso,
é importante que o profissional de
sustcntabilidade tenha poder de per-
suasão e leve os colegas a aplicar no
dia-a-dia os conceitos que envolvem
sustentabilidade. "E alguém que terá
de fazer o convencimento interno,
não necessariamente terá o poder,
mas influenciará os outros a
agir naquela direção", diz
Monteiro, da Fesa. Como
isso envolve a mudança indi-
vidual de atitude, as transfor-
mações tendem a acontecer
num prazo mais longo. "A fun-
ção tem de estar atrelada à pes-
soa mais importante da organi-
zação. Não adianta ter
um evangelizador na
organização se a
idéia não for com-
prada pelo deci-
sor", comenta.

Na opinião de
Rolf-Diet Acker,
presidente da Basf
para a América
do Sul, um líder
sustentável deve
ter como forte
crença a segu-
rança e a con-
fiança de que é
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COERÊNCIA, ÉTICA,
TRANSPARÊNCIA
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possível gerar riqueza preservando o
presente para as gerações futuras. "Sen-
so de justiça, integridade (alcançar me-
tas por meios honestos), humanidade
(reconhecer a interdependência de
meio ambiente e pessoas), solidarieda-

de (preocupar-se com o outro),
tolerância (respeito às dife-

renças) e transparência
(comunicação aberta com
os stakeholders) são valo-
res que a Basf acredita

que são intrínsecos a um
líder sustentável. Esses são

também, segundo o Global
Compact, alguns dos princí-

pios norteadores da
liderança sustentá-

vel", explica.
Carlos No-

moto diz que
o tema exige
bastante coe-
rência, ética,
transparência

c respeito."Isso
é básico para

qualquer profis-
sional. As capaci-

dades não se refe-
rem nem a valores,

porque isso todos
têm de ter, indepen-
dentemente da área
em que trabalhem",
diz. Ele comenta que
os profissionais que
trabalham com sus-
tentabilidade muitas

vezes são olhados como pessoas
"verdes". "Esse é um ponto que tem
de ser para todo mundo, não só para
esses profissionais", ressalta. No dia-
a-dia, ele afirma que c importante
para esse executivo, em primeiro lu-
gar, entender muito bem o negócio
da empresa. "Isso é básico porque
sustentabilidade tem de estar inseri-
da na estratégia da empresa e só se
consegue fazer isso se entender o ne-
gócio", explica. A segunda condição é
ter conhecimento muito bom do que
é susícntabilidade e a terceira é con-
seguir o engajamento das pessoas.
"Isso é comum a todos eles. Em gemi
todos desenvolvem capacidade gran-
de de convencimento. Porque para
alguns é uma ameaça, e muita gente
resiste no começo. Afinal, você tem
de falar de considerar os aspectos
ambientais num projeto de US$ 3 bi-
lhões", aponta. Além disso, é preciso
ter habilidade de mostrar o resultado
positivo e que todos vão ganhar, em-
presa, funcionário, comunidade. "O
ganha-ganha é uma grande caracte-
rística para todos. O executivo de
sustentabilidade tem de ter a habili-
dade de engajar as pessoas em todos
os níveis", finaliza.

Só um detalhe para fechar a ma-
téria. Onde estava Carlos Nomoto,
durante as férias, antes de ser convi-
dado para a área de sustentabilidade?
Coordenava uma expedição humani-
tária na África. É, tem certas coisas
para as quais as escolas não têm cur-
sos mesmo.
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