
ZELADORES
DA SUSTENTABILIDADE
Quem é - e como trabalha - o profissional responsável por colocar temas
como meio ambiente e relações com a sociedade na agenda dos negócios

P O R A L I N E R I B E I R O E B E T O R I G I N I K ( F O T O S )

QUATRO ANOS ATRÁS, UMA DAS GRANDES BA-
talhas dos headhunters no Brasil era encontrar
executivos de finanças. Em menor escala, mas

com ainda maior dificuldade, os caçadores de talentos estão
agora iniciando uma nova maratona. Diante de uma agen-
da de negócios que foi invadida por temas antes periféricos,
como meio ambiente e relações com a sociedade, o desafio
agora é encontrar pessoas para a área de sustentabilidade.
Esse processo está no começo, mas vem ganhando força.
Estima-se que pelo menos 50 grandes empresas no Bra-
sil já têm ou estão procurando profissionais para ocupar
diretorias ou vice-presidências de
sustentabilidade. E a expectativa é
que esse número cresça rapidamente.

Mas por imaturidade desse
mercado, o perfil dos novos gestores
ainda está em definição. De forma ge-
ral, sua função é dar assessoria às ou-
tras áreas da organização, de modo que
as questões ambientais e sociais se-
jam incorporadas aos processos. "Sua
grande habilidade deve ser a negocia-
ção interpessoal", afirma Carlos Gui-
lherme Nosé, diretor da Fesa, empresa
de recrutamento de altos executivos.

Uma pesquisa da Korn/Ferry,
maior consultoria de recrutamento do
mundo, tenta definir de maneira mais
precisa as características desse novo
gestor. Levantamento qualitativo feito
com 11 executivos e ao qual Época NE-
GÓCIOS teve acesso com exclusividade

mostra que a capacidade de compreender o negócio de forma
holística está entre as principais competências. "Mais do que
enfrentar questões pontuais de meio ambiente, o profissional
tem de ter visão de toda a cadeia de produção", afirma Silvia
Sigaud, sócia da Korn/Ferry Brasil e coautora do estudo. "Não
basta ser idealista. É preciso mostrar resultados concretos."

Além de compreender o negócio, entra na lista das ha-
bilidades saber se relacionar com os novos atores da cena dos
negócios. "As empresas agora precisam dar atenção às ONGs,
às comunidades afetadas pelo seu negócio e à mídia", diz
Carlos Alberto Roxo, diretor de sustentabilidade da Aracruz

Celulose. Do portão para dentro, diz a
pesquisa, um dos desafios desse profis-
sional é espalhar com eficiência o conhe-
cimento existente. Isso já acontece, por
exemplo, na rotina do grupo Camargo
Corrêa. Composta por cinco pessoas, a
diretoria de sustentabilidade é responsá-
vel pelo tema nas 12 empresas do grupo.

Na Europa e nos Estados Uni-
dos, a figura do Chief Sustainability
Officer (CSO) já é comum e chama a
atenção seu poder de influência. "O
tema está na agenda do CEO e isso
faz com que a área se aproxime rapi-
damente do alto escalão",'diz Silvia.
Além de participar das diferentes di-
mensões do negócio, outra caracterís-
tica do profissional de sustentabilida-
de é o poder de inspirar pessoas. Veja,
na página ao lado e nas próximas,
como três deles trabalham na prática.



Carla Duprat,38ANos
DIRETORA DE SUSTENTABILIDADE

CAMARGO CORRÊA

INCENTIVADORA PERSISTENTE_Desde pe-
quena, Carla Duprat convive com a desigualdade.
Filha de mãe brasileira e pai inglês, quando criança
não conseguia compreender por que a qualidade de
vida dos avós paternos era tão superior à dos avós
brasileiros. "Para mim, era muito estranho convi-
ver com essas diferentes realidades", diz. A meni-
na cresceu, foi para a faculdade de ciências políti-
cas, fez o programa de trainee da Fundação W. K.
Kellogg, uma instituição dos Estados Unidos com
enfoque em trabalhos sociais, e descobriu o que
queria fazer da vida: tentar reduzir, no que estives-
se ao seu alcance, a disparidade entre os dois mun-
dos. Na fundação, Carla ficou seis anos envolvida
em programas de voluntariado e filantropia. "Es-
tava numa espécie de Harvard do terceiro setor."
O passo seguinte foi ajudar na criação da pró-
pria organização, o Instituto para o Desenvolvi-
mento do Investimento Social. Hoje com 38 anos,
Carla é desde julho de 2007 diretora de susten-
tabilidade do grupo Camargo Corrêa. A tarefa
da executiva e de sua equipe de quatro pessoas é
disseminar o tema e colocar mudanças em práti-
ca nas 12 empresas do grupo, cujos negócios vão
de engenharia e construção civil à fabricação das
sandálias Havaianas. "É preciso uma capacidade
enorme de organização e comunicação", diz Carla.
Ela se apoia no esforço de um grande número de
diretores de diferentes empresas do grupo conhe-
cidos como "guardiões da sustentabilidade". Carla
diz que muitas das soluções estão dentro de casa.
"Existe muito conhecimento. Como articular esse
saber em prol dos problemas sistêmicos é a grande
questão." Pelo visto, Carla terá muito trabalho pela
frente em sua busca por um mundo mais justo.



Carlos Alberto Roxo, 61 ANOS
DIRETOR DE SUSTENTABILIDADE
ARACRUZ CELULOSE

O CONSTRUTOR DE PONTES_Durante pouco
mais de uma hora de entrevista, Carlos Alberto
Roxo atendeu o celular sete vezes. "É parte das
minhas atribuições", desculpou-se. Formado em
engenharia, o carioca de 61 anos é diretor de sus-
tentabilidade e relações corporativas da Aracruz
Celulose e diariamente está em contato com as
mais variadas dimensões do negócio, o que envol-
ve se relacionar com vários tipos de profissionais.
Na teoria, Roxo cuida de uma equipe de 14 funcio-
nários. Na prática, estimula, ensina e supervisio-
na profissionais de todas as áreas da companhia.
"Precisamos mostrar para as pessoas que o mun-
do mudou e não mais interage de forma simples
e organizada", afirma Roxo. "A sociedade agora
atua em rede, as relações estão mais complexas."
Em 2004, Roxo deu início a um plano na Aracruz
para provocar uma mudança cultural na empresa
e ajudar as pessoas a entenderem do que se trata
essa nova relação. Para poder dar consistência
às mudanças, precisava conhecer a maior quan-
tidade possível de aspectos.da empresa. "Está na
hora de deixar de olhar para o próprio umbigo e



COERÊNCIA INSPIRADORA, A paulista Linda
Murasawa recusa-se a usar roupas feitas na Chi-
na por não concordar com o regime de trabalho no
país. Ao escolher um produto no supermercado,
procura entender em que condições foi produzido.
Quando traçou sua trajetória profissional, Linda
foi coerente com esses princípios. Desde 2002, tra-
balha na área de responsabilidade socioambiental
e, no ano passado, assumiu a superintendência de
desenvolvimento sustentável do grupo Santander.
"Somos cobrados o tempo todo para ter uma pos-
tura coerente. É claro que ninguém é perfeito, mas
precisamos agir conforme nossas crenças", diz.
Essa postura é um dos pré-requisitos para Linda
fazer bem seu trabalho, no qual inspirar é o polo
central. Apesar da formação em exatas - cursou
computação no Instituto Tecnológico de Aeronáu-
tica (ITA) e fez pós-graduação em administração -,
Linda sempre gostou de trabalhar com pessoas. Foi
assim que, em 2002, deixou a área de varejo para
compor a primeira equipe de sustentabilidade do
banco Real, adquirido pelo Santander. Sua missão
diária é convencer outras diretorias a abrir espaço
para questões que nunca entraram na agenda. É
preciso muita persistência. Um episódio em espe-
cial dá uma boa dimensão disso. Durante o ano de
2002, Linda empenhou-se para a obtenção de uma
linha de crédito socioambiental do International
Finance Corporation (IFC, o braço financeiro do
Banco Mundial para o setor privado). A intenção
era financiar projetos ambientais e sociais no Bra-
sil. Linda propunha que os empréstimos fossem
por prazo de sete anos, quando a prática no Brasil
era de no máximo três anos. Ela apresentou o pro-
jeto àdiretoria do Real e do IFC repetidas vezes e só
depois de muita insistência conseguiu convencer
as instituições. "A negociação demorou nove longos
meses. Foi literalmente um parto", brinca. Mas a li-
nha deu tão certo que continua disponível até hoje.
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