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Verde que te quero verde
Profissões que lidam com o meio ambiente têm boas
perspectivas de empregabilidade no futuro.

No poema A balada do velho marinhei-
ro, Samuel Taylor Coleridge escreveu,
no século 18, o seguinte verso: "Água,
água por todo lado, sem nada que be-
ber". O autor parecia prever um futuro
difícil que pode não estar tão longe de
acontecer. Exemplo disso são os ma-
nanciais de água doce, que abastecem
bilhões de pessoas e permanecem em
constante risco, de acordo com rela-
tório divulgado, em 2007, pelo Painel
Intergovernamental para Mudanças
Climáticas (IPCC, sigla em inglês), ór-
gão ligado à Organização das Nações
Unidas (ONU). Publicado a cada cin-
co anos, o estudo é baseado na revisão
de pesquisas de mais de 2,5 mil cien-
tistas de todo o mundo e mostra que,
se o aquecimento global continuar se
agravando, um quarto das espécies de
plantas e de animais poderá ser extinto
até 2050.
Há tempos, a preocupação com a pre-
servação da natureza transcendeu o
mundo acadêmico e o discurso dos
ambientalistas para ganhar espaço
importante na agenda do mundo cor-
porativo, tanto que algumas profis-
sões vêm se destacando no mercado
de trabalho. Uma delas é a Engenharia
Ambiental, que tem como principal
objetivo promover o desenvolvimento
econômico sustentável, respeitando
os limites dos recursos naturais. Ali-
nharam-se a esse conceito muitas em-
presas, apreensivas com o destino do
planeta e com sua própria sobrevivên-
cia, visto que inúmeras delas coletam
na natureza sua matéria-prima. Entre
elas está a Companhia de Entrepos-

tos e Armazéns Gerais de São Paulo
(Ceagesp), que tem um departamen-
to voltado somente para separação de
materiais a serem encaminhados para
reciclagem. Estagiando na companhia
há seis meses, Fernanda César Dutra,
estudante de Engenharia Ambiental
na Fundação Santo André, diz que o
estágio lhe dá boas noções de gestão
ambiental, além de auxiliar na sepa-
ração de material que será reciclado.
Para ela, "a área tende a crescer cada
vez mais, pois a conscientização da so-
ciedade e das empresas mudou".
Compartilhando da mesma opinião,
Adilson Octaviano, engenheiro químico
da Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo (Sabesp), acredi-
ta que "quem entra nesse nicho de mer-
cado encontrará boas perspectivas de
futuro". Para Fábio Feldman, secretário
executivo do Fórum Paulista de Mudan-
ças Climáticas Globais e Biodiversida-

de e fundador da SOS Mata Atlântica,
a questão é mais ampla, pois "em todas
as profissões a discussão ambiental es-
tará presente daqui para frente". Em re-
cente artigo publicado no portal Terra,
ele diz que a sociedade tem se tornado
mais consciente sobre a responsabilida-
de ambiental. No entanto, ainda existem
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"muitas dúvidas sobre o que realmente
fazer, que caminhos seguir e que atitudes
tomar". Isso pode ser mudado com as
"profissões verdes" que terão uma enor-
me demanda nos próximos anos.

Produto sustentável. O panorama é
mundial e não apenas restrito ao Bra-
sil. "O profissional dessa área de atua-
ção poderá cuidar desde a adequação
de indústria na parte ambiental até a
criação de um produto sustentável
que será usado em decoração", expli-
ca Marcos Moliterno, coordenador da
Divisão Técnica de Meio Ambiente do
Instituto de Engenharia. Ele ressalta
que o mais interessante para quem de-
seja ingressar nessa área é uma espe-
cialização ou MBA. "Por serem carrei-
ras novas, o ideal seria o profissional
procurar um curso em uma institui-
ção tradicional e de renome." Caso da

Fundação Getúlio Vargas, que oferece
o curso MBA Executivo a distância
em Administração de Empresas, com
ênfase em Meio Ambiente. "No total
são três disciplinas na área ambiental:
Gestão Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável, Responsabilidade Socio-
ambiental e Instrumentos de Gestão
Ambiental Empresarial", enumera
Edward Yang, coordenador de produ-
to do FGV Online. Ele recomenda o
curso até para quem já está na área. "É
algo voltado tanto para quem já tem
um conhecimento sobre o assunto
quanto para quem ainda não conhece
nada", afirma.
A perspectiva é tão boa que a pesquisa
Delphi "Carreiras do Futuro", realizada
pelo Programa de Estudos do Futuro
(Profuturo), da Fundação Instituto de
Administração (FIA), que identifica as
profissões mais promissoras até 2020,
revela que estão na frente Gestão Am-
biental, Engenharia Ambiental, Direito
Ambiental, Agronomia, Ecologia, Enge-

nharia Florestal e Ciências Biológicas. A
pesquisa traz também um título inédito:
bioinformationists, que são os cientistas
que trabalharão com informação ge-
nética, servindo como uma ponte para
profissionais que mexerão com o desen-
volvimento de medicamentos e técnicas
clínicas. A revista norte-americana Fast
Company também trouxe, em janeiro,
uma lista com as dez profissões com
mais perspectivas de futuro. São elas:
fazendeiro, engenheiro florestal, insta-

verde, reciclador, desenvolvedor de sis-
temas (focado em sustentabilidade) e
urbanista.
Um pontapé inicial para a carreira é
o estágio. "Se for bem aproveitado na
área ambiental, o estudante terá uma
experiência diária importante", com-
pleta o engenheiro Octaviano. É o que
pensa Fernanda, que tem a oportuni-
dade de adquirir noções práticas e teó-
ricas, ao mesmo tempo, na Ceagesp.
"Aqui chega-se a ter cem toneladas
por dia de lixo orgânico e acompanho
o processo de separação dos mate-
riais." Raphael Albertos é estagiário do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) e estudante de Biologia na
Universidade Metodista de São Paulo.
Atualmente no último ano da faculda-
de, ele auxilia na parte burocrática re-
lacionada à fauna. "Verifico se o que é
feito está de acordo com a legislação."
Raphael pretende enveredar pela pes-
quisa para se aprofundar ainda mais
na realização prática. "As questões de
meio ambiente no âmbito urbano são
imensas e o pessoal que entrar agora
no mercado terá um desafio enorme",
avisa o coordenador Moliterno. Mis-
são que será executada com apreço
pelos jovens interessados, para não
deixar que o marinheiro de Coleridge
morra de sede.
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