


Utilização da luz
do dia, cada vez
mais frequente

nos proietos

importantes dentro das organizações.
À medida que cresce nas empresas o
comprometimento com práticas res-
ponsáveis de negócios, os empregos
estão exigindo cada vez mais com-
petências ligadas à sustentabilidade,
além das características fundamen-
tais já conhecidas.

Relatório publicado há menos de
dois anos pela Ket ímpact and Hlen
Weinreb CSR Rccruiting - uma orga-
nização que estuda a oferta de MBAs



em centros académicos em todo o
mundo - afirma que o número de
"empregos verdes" cresceu 37% no
período de três anos e meio, em posi-
ções específicas de responsabilidade
social corporativa. Esses profissio-
nais, afirma o consultor de Recursos
Humanos Fernando Dias, precisam
ser muito dinâmicos. "O profissional
mais técnico deixa de ser valorizado e
o foco se volta para uma pessoa com
perfil mais completo, capaz de enxer-

A EMPRESA QUE PASSARA DESCONSIDERAR
QUESTÕES AMBIENTAIS E SOGAISVAI

COMPROMETER SUA ATUAÇÃO

gar os negócios como um todo e se
atualizar de maneira contínua."

Essa nova característica do merca-
do também pode ser sentida no Brasil
com o aumento da oferta de pós-gra-
duações ligadas à área de sustenta-

prioridade aos empreendimentos
ecoeficientes e a procura será
grande", diz.

Enquanto empresas estrangeiras
preparam a concorrência pelo cobiçado
mercado brasileiro, há no país quem
já crie estratégias inéditas. A Sonae
Sierra Brasil, que é proprietária
e administradora de dez centros
comerciais no país, usa o ESRD
(Environmental Standards for Retail
Developments) elaborado pela matriz
portuguesa com 190 normas baseadas

no que existe no exterior e ern sua
própria experiência. De acordo com
a responsável pelo Departamento de
Meio Ambiente, Segurança e Saúde da
empresa, Elizabeth Monta, em média,
o custo de substituição de materiais e
adequação de projeto para os padrões
de sustentabilidade é de 1,5% do valor
total da construção. "Mas a inclusão
de preocupações ambientais na gestão
dos empreendimentos certamente
levará à melhoria de desempenho e
competitividade", afirma.

bilidade. Desde 2000, por exemplo,
mais de 500 profissionais já recebe-
ram o MBA em Gestão de Negócios
Sustentáveis na Universidade Federal
Fluminense. Já o curso da Fundação
Gctulio Vargas, em São Paulo, ga-
nhou uma segunda turma menos de
um ano depois da abertura das ins-
crições. Segundo Dias, essa demanda
por profissionais capacitados a lidar
com a sustentabilidade é fruto da
transformação da cultura interna das
organizações. "A empresa que passar
a desconsiderar questões ambientais
e sociais vai comprometer sua a tu-
ação. O cenário atual aponta para a
integração entre sustentabilidade e
estratégias de negócios."

FALTAM PROFISSIONAIS
A definição do que é uma carreira

"verde" ainda permanece duvidosa
para muitos profissionais. Em geral,
o termo se refere a posições que en-



ATUALMENTE HÁ UMA CONCORRÊNCIA
CRESCENTE NO MEIO CORPORATIVO PARA
ATRAIR OS'PROFISSIONAIS VERDES'
volvem sustentabilidade, mas cada
dia mais se deseja que novos profis-
sionais tenham conhecimento em te-
mas socioambienfais. "A questão do
licenciamento de obras, por exem-
plo, ganhou grande importância",
ressalta Dias. Ele fala que muitos
municípios no Brasil tornaram mais
rígidas as condições para autorizar
a construção de grandes em-
preendimentos como
os shopping centers
"Ha uma preo-
cupação com o
impacto que
um empreen-
dimento desse
tamanho terá na
cidade, seja do
ponto de vista da

construção, do trânsito, do uso da
água, da energia e da destinação dos
resíduos"diz."É preciso que os pro-
fissionais envolvidos nas obras e na
administração de um shopping este-
jam bem familiarizados e conscien-
tes dessa nova realidade."

De acordo com os gestores de RH,
atualmente há uma concorrência

crescente no meio corporativo
para atrair os "profissionais

verdes". Há falta no
mercado tanto na área

executiva como na
operacional. "Perfis
típicos de sustenta-
bilidade operacio-
nal são executados

por engenheiros
ambientais, florestais

e bioquímicos. Nas posições executi-
vas estão advogados, comunicadores
e administradores, que exercem esse
olhar mais estratégico", explica Fer-
nando Dias.

No Brasil, as administradoras de
shoppings que começaram a se pre-
ocupar com questões ambientais
chegaram a triplicar o número de
profissionais envolvidos nos proje-
tos nos últimos dois anos. Disputar
engenhciros ambientais e gêstores
de sustentabilidade com a indústria
será um trabalho árduo para o setor.
Para o CEO do grupo Soma de RH,
António Carminhato Júnior, esses
profissionais especializados deverão
ficar mais escassos com o reaqueci-
mento da economia em 2010. "Hoje,
a agricultura e a indústria têm uma
necessidade efetiva dessa mão de
obra. Quando a demanda por prédios
comerciais voltar a crescer e requisitar
a atuação de um especialista 100% do
tempo, o mercado irá à busca desses



A DEFINIÇÃO
DO QUE É UMA
CARREIRA VERDE'
AINDA PERMANECE
DUVIDOSA

profissionais, mas não deverá encon-
trá-los facilmente, já que não estarão
ociosos", diz.

De fato há a percepção generaliza-
da no mercado de trabalho brasileiro
de que vários setores ainda não estão
devidamente preparados e conscien-
tes da importância de procurar os
profissionais promissores em
sustcntabilidade para compor
as suas equipes de trabalho.
Alguns creditam esse atraso
de percepção à conjuntura
internacional. "A crise finan-
ceira mundial foi prejudicial",
avalia Dias."A turbulência serviu
como uma espécie de anestésico para
o mercado de trabalho. Com a redu-
ção de investimentos, as corporações
ficaram mais concentradas na sobre-
vivência, no dia a dia, em maneiras
de reduzir as perdas."Na avaliação do
consultor em RH, com a volta da nor-
malidade na economia, a tendência
é voltar a se falar em crescimento e
a se buscar profissionais que possam
contribuir para diminuir as carências
das empresas em determinados se-
tores, principalmente na questão do
planejamento e execução de projetos
ligados à sustentabilidade.

Com essa escassez de especialistas,
a saída de algumas empresas foi in-
vestir na formação e treinamento de
quadros operacionais já existentes em
suas próprias fileiras. Essa tem sido a
estratégia de inúmeras corporações na
tentativa de adequar seu staff à nova
realidade de mercado. O gerente de
operação do Palladium Shopping, em
Curitiba, João Marcos Alves Costa, é
engenheiro mecânico de formação.
Mas, há dois anos, foi obrigado a en-

e uma norma internacionalmente aceita criada em 1993
que certifica empresas que possuem requisitos para
estabelecer e operar um Sistema de Gestão Ambiental.
Precisa ser renovado por inspeção periódica.

BREEAM
(BRE Environmental Assessment Method) - é um método
de avaliação de construção sustentável criado pela
pesquisadora ambiental inglesa BRE em 1990. Propõe
certificações diferentes para cada região ou tipo de
negócio. Já distribuiu mais de 200 mil selos na Europa e na
Ásia. Promete chegar ao Brasil em breve.

LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design)
- é uma certificação para edifícios sustentáveis
concebida e concedida pela ONG americana
Green Building Council. Foi criada em 1998 e já

distribuiu cerca de 10 mil selos pelo mundo. No
Brasil, os primeiros três shoppings em processo de

aprovação devem ser inaugurados neste ano.

ESRD
(Environmental Standards for Retail Developments)
- conjunto de 190 práticas ambientais que incluem
atividades como o uso de energia e água, o tratamento de
efluentes e o processamento do lixo. Foram definidas com
base na experiência da empresa portuguesa Sonae Sierra
na operação de seus próprios centros comerciais e nos
sistemas LEED e BREEAM.

trar no mundo da sustentabilidade,
quando o Palladium se viu diante de
um problema relacionado ao descar-
te de detritos. O aterro municipal da
cidade colocou limite de recebimento
para os grandes produtores e, para usar
um aterro particular, o custo subiria de
R$ 30 para R$ 130 por tonelada de lixo.
Costa procurou o Instituto Ambiental
do Paraná e pediu que fossem par-
ceiros no estudo de urna solução. Em
poucos meses foi criada uma usina de
compostagem que hoje processa todo
o lixo orgânico do empreendimento. O

material vira alimento para suínos ao
custo mensal de R$ 8 mil e a economia
ultrapassa os R$ 60 mil mensais.

"Isso deu ânimo a todos. A devo-
lução de bandejas com separação
de reciclável e orgânico na praça de
alimentação aumentou de 10% para
60% c as escolas trazem as crianças
para acompanhar o processo e falar
de responsabilidade ambiental." O
trabalho de Costa hoje no Palladium
é referência e ele está preparado
para treinar outros funcionários do
shopping.

jaime
Text Box
Fonte: Shopping, São Paulo, ano, 28, n. 155, p. 42-48, Mar. 2010.




