
Empresas sustentáveis têm funcionários motivados 

Crise econômica eleva a importância do movimento de responsabilidade social empresarial 
para o mercado de trabalho.  

Entre os grandes desafios que a transição para um novo modelo econômico deverá enfrentar 
nos próximos anos está o de gerar novos empregos, os chamados empregos verdes, não só 
para repor os postos de trabalho que serão fechados junto com as atividades pesadamente 
emissoras de carbono quanto para atender às demandas das novas gerações.  

O tema foi discutido no congresso internacional Sustentável 2009, em mesa integrada por 
Fabián Echegaray, diretor da consultoria Market Analysis, Paulo Sergio Moçouçah, coordenador 
de Programas de Trabalho Decente e Empregos Verdes da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) no Brasil, e Luiz Eduardo Rubião, sócio-fundador da Chemtech, moderados por 
Roberta Cardoso, da FGV. Houve também a participação, via teleconferência, de Bob Willard, 
autor de The Sustainability Advantage e de The Next Sustainability Wave.  

Os empregos verdes vêm crescendo aceleradamente nos últimos anos. De acordo com Paulo 
Sérgio Moçouçah, da OIT Brasil, a expressão ganhou popularidade a partir da sua inclusão no 
programa de governo do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Agora, com a crise 
econômica, segundo ele, diversos países vêm centrando os esforços para a recuperação 
econômica investindo em atividades sustentáveis, sobretudo em energias renováveis.  

Segundo Moçouçah, a experiência tem comprovado, como argumentava o plano de Obama, 
que as atividades sustentáveis geram mais empregos que os setores tradicionais. Países como 
a China, que atualmente investe em atividades sustentáveis cerca 20% do total dos 
investimentos de sua economia, e a Índia, que também tem investido pesadamente em 
energia solar, são exemplos dessa capacidade da nova economia.  

O elevado potencial para gerar empregos das atividades de baixa emissão é comprovado 
também por um estudo desenvolvido pela OIT, juntamente com o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), divulgado em setembro do ano passado. O estudo 
revelou que, ao contrário do que se pensou, a crise econômica vem ajudando a superar os 
altos níveis de desemprego ocorridos a partir de meados dos anos 1990, quando o modelo 
econômico baseou-se nas atividades do setor financeiro.  

Segundo o coordenador da OIT, a crise recolocou a geração de empregos no centro das 
políticas públicas: “O emprego verde surge com a divulgação do relatório de mudanças 
climáticas, em 2007, exatamente quando a crise econômica também se inicia. Foi o 
crescimento do conceito que levou a OIT a assumir a tarefa de tratar da questão das 
mudanças climáticas no âmbito do mundo do trabalho, por meio do programa global Quero o 
Verde de Volta”, conclui.  

Os impactos da nova economia sobre o mundo do trabalho foram analisados também por 
Fabián Echegaray, diretor da consultoria Market Analysis, que desenvolveu uma pesquisa para 
saber como os trabalhadores de 32 países, inclusive do Brasil, estão percebendo as ações de 
RSE praticadas por suas empresas. Foram entrevistados mais de 3.460 funcionários de 
grandes empresas, independentemente do cargo.  

O estudo, concluído no início deste ano, revelou que nove em cada dez brasileiros apoiam a 
atuação da empresa como canal pedagógico; para 92% deles, quanto mais socialmente 
responsável for a empresa, mais motivado e leal será o seu funcionário. Os resultados 
mostram que, pelas práticas da empresa, os funcionários também desenvolvem maior sentido 



de autoeficácia pessoal como consumidores, tornando-se capazes de influir no comportamento 
das empresas por meio da compra consciente.  

De acordo com Echegaray, a pesquisa mostra que a empresa sustentável tem funcionários 
mais receptivos ao seu ativismo na área e que legitimam seu papel educativo. “Eles reagem 
com entusiasmo e fidelidade diante de uma atuação socioambiental positiva e tendem a 
acreditar mais na comunicação da empresa sobre suas ações e resultados dos seus 
investimentos sociais”, conclui ele. 
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