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Especialistas apontam 2,6 milhões de profissionais na área, e mercado deve crescer em uma 
economia de baixo carbono 
 
Estudo divulgado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil aponta que o país 
já tem 2,6 milhões de empregos verdes e a transição para uma economia de baixo carbono 
pode aumentar a criação desses postos de trabalho. "Não se trata de inventar novos cursos ou 
mudar a formação tradicional", afirma Paulo Muçouçah, coordenador do trabalho. "Mas de 
incorporar novas habilidades a ocupações que já existiam." 
 
O levantamento considera verdes os postos de trabalho em atividades econômicas que 
contribuem para a redução de emissões de gases do efeito estufa e para a melhoria da 
qualidade ambiental. Em 2008, o total de empregos verdes no país -2.653.059 - representava 
6,73% do total de postos de trabalho formais."Podemos dizer que estamos no nível dos países 
desenvolvidos nos Estados Unidos, o total de empregos verdes representa 7,71%", afirma. 
 
Tendência de crescimento 
 
A pesquisa corrobora estudo realizado pelo Programa de Estudos do Futuro (Profuturo), da 
Fundação Instituto de Administração (FIA) da USP, segundo a qual, entre as seis carreiras 
mais promissoras até 2020, gerente de ecorrelações é a que possui maior tendência de 
crescimento e oportunidade de negócio. 
 
Este profissional irá se comunicar e trabalhar com consumidores, grupos ambientais e agências 
governamentais para desenvolver programas sustentáveis. 
 
A ascensão dos empregos verdes ocorre em velocidade vertiginosa. O engenheiro Márcio 
Quintino, hoje responsável pela área de qualidade e meio ambiente da Philips, conta que, há 
quinze anos, as empresas se preocupavam apenas com o controle da poluição. Hoje, o 
horizonte ampliou-se e, no caso da Philips, a sustentabilidade é levada em conta em todas as 
etapas do desenvolvimento dos produtos. "Quem ganha com isso são os profissionais 
qualificados na área ambiental", diz. 
 
Mudança na economia 
 
O diretor de operações para o Mercosul da HP, Kami Saidi, concorda. "Hoje, o conhecimento de 
sustentabilidade é um pré-requisito na profissão, como uma segunda língua ou um MBA", 
afirma. Ele lembra que, no caso da tecnologia de informação, é preciso conhecer as novidades 
disponíveis e como elas podem se inserir no cenário de baixo carbono, eficiência energética e 
aproveitamento de materiais. 
 
O relatório da OIT destaca que o aumento gradual da participação dos empregos verdes no 
total disponível entre 2006 e 2008 atesta que algo está realmente mudando na economia 
brasileira. Para Muçouçah, o processo de adaptação e mitigação das mudanças climáticas gera 
mais emprego do que os formais e será maior à medida que os setores intensivos em energia 
e recursos ambientais forem se "esverdeando".  
 

 
 
Postos de trabalho implicam transferência de tecnologias 
Martha San Juan França 
 
Diante da necessidade de se adaptar aos novos tempos de mudanças climáticas, os países 
desenvolvidos investem em empregos verdes. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama 
destinou US$ 500 milhões do seu pacote de estímulo econômico para a criação desses 
empregos, inclusive com o investimento em tecnologias capazes de tornar os carros mais 
ecoeficientes. Na Inglaterra, boa parte dos investimentos destinados à recuperação econômica 



do país no próximo ano fiscal será destinada às iniciativas verdes que prometem a criação de 
400 mil novos postos de trabalho na área. A Global Climate Network, rede coordenada pelo 
Institute for Public Policy Research de Londres, realizou uma pesquisa mundial sobre empregos 
verdes que será apresentada na reunião do clima em Copenhague hoje. O estudo visa explorar 
as necessidades e oportunidades tecnológicas de cada país para lidar com os desafios de 
mitigação e adaptação às mudanças de clima, por um lado, e as barreiras que as bloqueiam, 
por outro. Espera-se que os resultados possam iluminar o debate sobre desenvolvimento e 
transferência de tecnologias limpas para os países emergentes e as barreiras para sua 
transferência internacional e ampla utilização. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 18-19. 


