
Gestores Verdes ganham força nas corporações 

Empresas criam cargos e remuneração diferenciada para profissionais de sustentabilidade. 

Empresas e governo em todo o mundo têm investido em diversas ações de sustentabilidade 
para desenvolver lideranças na área socioambiental. Confira abaixo algumas iniciativas. 

“Um novo tipo de executivo tem emergido em todos os negócios, desde empresas de 
corretagem imobiliária até gigantes varejistas, enquanto lidam com as mudanças climáticas, 
atraem consumidores eco-conscientes e implementam programas de energia alternativa, ao 
mesmo tempo que atendem as novas regulamentações”, relata o Los Angeles Times.  

Segundo ainda o mesmo jornal, os executivos da Sustentabilidade sucedem os gestores da 
diversidade e os especialistas em inovação da década de 90, com um igual enfoque nas 
matérias de responsabilidade corporativa, relações públicas e fins lucrativos. 

No entanto, segundo um relatório do Sustainable Enterprise Institute, entre as empresas do 
índice Russell 1000, apenas 125 têm um comitê de nível executivo voltado para a 
responsabilidade social ou ambiental, saúde e fiscalização da segurança. 

Em alguns casos, como David Pogue, da CB Richard Ellis, que foi contratado com a tarefa de 
tornar a empresa mais energeticamente eficiente e ambientalmente consciente, ele teve que 
aprender na prática, o que incluiu participar de conferências "verdes" e muitas horas gastas na 
leitura sobre o setor verde. 

Em grandes empresas como a Coca-Cola Co. e a Mitsubishi Motors North America Inc., os 
executivos adotaram o título de Oficial para Sustentabilidade, enquanto as outras empresas 
acrescentam responsabilidades pelo meio ambiente e sociedade como parte do trabalho de 
seus empregados, relata o Los Angeles Times.  

No ano passado, a empresa National Grid anunciou que basearia a remuneração de seus 
executivos, em parte, no desempenho das metas de redução de emissões de carbono. 

Gestores Verdes também estão se tornando uma exigência do governo. Provavelmente por 
conta do decreto assinado recentemente pelo presidente Obama, que obriga cada uma das 
agências federais a designar um oficial sênior pela sustentabilidade, de acordo com o artigo. 

Ainda um recente relatório da coalizão de investidores Ceres sobre práticas de governança 
para as mudanças climáticas – em 63 das maiores empresas de tecnologia, varejo, 
farmacêuticas, e vestuário do mundo – mostrou que nenhuma das empresas relacionou 
diretamente os ganhos de seus executivos ao desempenho climático. Apesar disso, algumas 
empresas como a National Grid estão mostrando que a definição e concretização de objetivos 
ambientais é um negócio sério. 
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