
Entrevista Paulo Mucoucah

o Meio Ambiente (UNEP), intitulado Green Jobs: Towards decent
work in a sustainable, low-carbon world (Empregos verdes: rumo
ao trabalho decente em um mundo sustentável de baixo carbo-
no). Com previsão de lançamento em outubro, a versão em por-
tuguês trará também um panorama do potencial de geração de
empregos verdes no País. Confira a seguir entrevista com Paulo
Muçouçah, coordenador de projetos da OIT no Brasil.

Idéia Socioambiental - A OIT já tem uma estimativa geral de empregos

verdes no Brasil?

Paulo Muçouçah - O país já contabiliza 740 mil empregos formais
em atividades que contribuem diretamente para a melhoria e
preservação da qualidade ambiental, com base nas informações
da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Tra-
balho (RAIS). No entanto, considerando também as ocupações
informais, chega-se a um número próximo de um milhão e meio
de empregos verdes.

IS - O conceito de empregos verdes surgiu com um viés muito am-
biental e a OIT integrou, posteriormente, a questão do trabalho de-
cente. Como podemos definir o termo somando esses dois pontos?
PM - Podemos definir o conceito de empregos verdes como tra-
balho decente em atividades sustentáveis. Se o que está colocado
na ordem do dia é uma noção de sustentabilidade — que envolve
necessariamente os três pilares — não se pode ignorar nenhum
deles na hora de conceituar empregos verdes. E sabemos que até
do ponto de vista econômico os empregos desse tipo que igno-
ram a questão social tendem a se inviabilizar, como no caso da
substituição do trabalho dos cortadores de cana por máquinas.

IS - O que seria mais efetivo: uma política de taxação ou de incentivo
no sentido de acelerar a transição para uma economia de baixo
carbono?
PM - Tradicionalmente deve-se combinar as duas. Grande parte
das ocupações surge em função da adequação do mercado
a legislação ambiental. Por exemplo, a questão do entulho da
construção, que pode ter uma regulamentação específica, apre-
senta um potencial enorme na geração de postos de trabalho
e ao mesmo tempo gera um impacto altamente positivo sobre
o meio ambiente. Cerca de 50% a 60% dos resíduos sólidos do
Brasil são entulhos de construção.

IS - Quais são os setores de maior potencial na geração desses
empregos?
PM - Certamente os de energias renováveis, reciclagem, (que
inclui a coleta de resíduos não perigosos), fabricação de álcool e
produção florestal. A fabricação de biocombustíveis, ainda esta-
va muito incipiente de acordo com os dados de 2007, mas esse
número tende a crescer bastante. Também há um grande po-
tencial em atividades que possuem um alto grau de emissões e
estão procurando cada vez mais minimizar seus impactos, como
agricultura e pecuária. Um setor que pode ter destaque é o de
construção, desde que generalize algumas práticas sustentáveis
para a maioria das atividades.

IS - Alguns recrutadores têm alertado sobre a possibilidade da falta
de profissionais para preencher os postos no setor verde. Como você
avalia esse cenário no Brasil?
PM - De acordo com projeções, vão faltar trabalhadores. Mas a
oferta de qualificação profissional não está tão defasada quanto
imaginávamos. E um dos objetivos desse programa global é
exatamente trabalhar a questão da qualificação como um dos
gargalos de transição para uma economia verde no Brasil e no
mundo. Como qualquer mudança de padrão tecnológico, pelo
menos é o que se aponta, não basta ter tecnologias disponíveis,
elas têm que ser apropriadas. Vamos precisar de programas
massivos de capacitação profissional tanto para os empregos já
existentes quanto para os que devem ser criados.
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