


ovas regulamentações, 
novos investimentos, 
novas tecnologias e 
novos valores: esses 
são os quatro fatores 
que vêm aumentando 

tanto a oferta de "talento verde" como 
a demanda por ele. O problema, contu
do, é que muitos líderes empresariais 
ainda não estão preparados para tirar 
proveito desse novo profissional, que 
estimula a sustentabilidade dentro das 
empresas. Eles em geral o associam 
ao que é conhecido comumente como 

"trabalhos verdes", vislumbrando-o 
apenas em setores em que os desafios 
e as oportunidades associados à sus
tentabilidade são óbvios, como o de 
energia. No entanto, o talento verde 
também é necessário em atividades 
em que as implicações são menos cla
ras, como a área bancária. 

Felizmente, a forma como as em
presas adaptaram suas políticas e 
práticas de captação e retenção de 
talentos à revolução da internet pode 
jogar luz sobre o tema. Há apenas 
uma década, organizações de todos 
os tipos aprenderam a localizar, 
atrair e desenvolver novos profissio
nais cercadas de um contexto de mu
dança semelhante. As que agiram à 
frente de seus concorrentes ao trans
formar a gestão de talentos leram os 
sinais dos tempos: que a internet ha
via chegado para remodelar os negó
cios de modo permanente. 

Grau semelhante de mudança nas 
estratégias de gestão de gente pro
missora é necessário hoje, à medi
da que as empresas percebem que 
o foco na sustentatibilidade é uma 
prioridade tanto do ponto de vista 
estratégico como operacional. 

QUATRO IMPULSIONADORES 
DO TALENTO VERDE 
É importante compreender os quatro 
fatores por trás desse iminente boom 
do talento verde: 

• Novas regulamentações. A intervenção 
crescente do Estado para regulamentar 
a reação à mudança climática levará a 
um aumento na demanda por profis

sionais com capacidades "verdes". A 
data-chave foi dezembro do ano passa
do, quando representantes de diversos 
governos se reuniram em Copenhague 
para negociar um acordo internacional 
sobre clima que substituísse o Protocolo 
de Kyoto. Apesar dos avanços modes
tos, ficou claro que qualquer acordo no 
futuro deve levar a um cenário, possi
velmente em 2012, em que o carbono 
seja um item de custo para as empresas 
em muitos setores de atividade. Res
paldadas pelas legislações locais, essas 
mudanças gerarão demanda por novas 
capacidades, conforme as empresas fo
rem compelidas a se adaptar. 

O acordo da União Europeia (UE) 
sobre emissões de gases de efeito es
tufa, por exemplo, passou a exigir que 
grandes emissores de dióxido de car
bono (C0 2) dentro da UE monitorem 
e reportem suas emissões anualmen
te. Essa lei, ao mesmo tempo, requer 
que os funcionários se responsabili
zem pelas emissões de C 0 2 também. 

• Novos investimentos. Governos 
de todo o mundo estão gastando 
bilhões de dólares na tentativa de 
compensar o gap de investimentos 
percebido no setor privado depois 
da recessão econômica. Os chama
dos pacotes de incentivos fiscais 
possuem uma dimensão verde: o 

est ímulo para o desenvolvimento 
de energia verde alcançou US$ 512 
bilhões. O pacote norte-america
no, por exemplo, direciona mais 
de US$ 94 bilhões para iniciativas 
ecológicas, enquanto mais de 80% 
do est ímulo fiscal da Coreia do Sul 
é dedicado a investimentos na área 
ambiental. 

Esses investimentos, alguns deles 
de larga escala, criarão demanda 
por funcionários com capacidades 
verdes, pessoas capazes de proje
tar a turbina de vento da próxima 
geração, conduzir auditorias sobre 
eficiência no uso de energia, erguer 



a infraestrutura do futuro ou ofere
cer hipotecas verdes (por exemplo, 
permitindo que os compradores de 
imóveis residenciais se candidatem 
a financiamentos conforme seu po
tencial de economizar luz e água). 
As empresas com planos de desen
volver e lançar produtos e serviços 
verdes estão competindo por recur
sos financeiros: a Johnson Controls 
buscou mais de US$ 70 bilhões para 
grande variedade de projetos verdes 
no pacote de estímulo do governo 
dos Estados Unidos. 

• Novas tecnologias. É natural 
que novas tecnologias verdes au

mentem a necessidade de talentos 
com capacidades verdes. Algumas 
tecnologias levarão ao desenvol
vimento da próxima geração de 
fontes de energia limpa; outras 
surgirão para servir às empresas 
e aos consumidores verdes. Esses 
mercados não estarão limitados 
ao mundo ocidental. Na China, um 
grande mercado para carros mais 
amigáveis do ponto de vista am
biental está florescendo. O governo 
planeja gastar cerca de US$ 29,24 
bilhões nos próximos dois a três 
anos para estimular o mercado de 
veículos movidos a combustíveis 
alternativos. 

Em resposta, as empresas chine
sas têm investido pesadamente em 
tecnologias de automóveis verdes, 
aproveitando as capacidades ver
des de seus funcionários. E esses 
esforços já estão dando resultado: 
no Shanghai Auto Show de 2009, as 
fabricantes chinesas Chery, Geely, 
SAIC e Changan apresentaram no
vos carros ecológicos, e 20 veículos 
híbridos foram mostrados ao todo 
na exposição. Espera-se que a China 
eleve sua capacidade anual de pro
dução de carros e ônibus híbridos ou 
totalmente elétricos para 500 mi l no 
final de 2011, partindo de meros 2,1 
mil em 2008. 

• Novos valores. Mais e mais pessoas 
estão sinalizando que as empresas 
para as quais trabalham, e os produ
tos que compram, devem demonstrar 
preocupação com o meio ambiente. 
Em uma pesquisa da Accenture rea
lizada em 2007, 89% dos consumido
res afirmaram estar prestes a mudar 
para fornecedores de energia que 
oferecessem produtos e serviços que 
ajudassem a reduzir as emissões de 
carbono e 64% indicaram sua dispo
sição de pagar mais por produtos e 
serviços que proporcionassem isso. 

As evidências são de que os con
sumidores continuam interessados 
em produtos verdes, em que pese 
a retração econômica iniciada em 
2008. Quatro em cinco consumido
res norte-americanos recentemente 
mostraram disposição para comprar 
produtos e serviços verdes, apesar da 
recessão. Em fevereiro de 2009, em 
pesquisa realizada no Reino Unido, 
87% dos entrevistados afirmaram 
que as preocupações com o meio am
biente influenciam suas decisões de 
compra, "da mesma forma que há um 
ano" ou "ainda mais". 

Consumidores também são pro
fissionais de empresas e começam a 
associar "boa empresa" com "empre
sa sustentável" -e as pessoas gostam 
de trabalhar para os "mocinhos". Por 
exemplo: em 2007, em uma pesquisa 
da Ipsos Mori em 15 países (China, 



Brasil e Rússia, inclusive), mais de 
80% dos entrevistados indicaram sua 
preferência por trabalhar para uma 
empresa com boa reputação por sua 
responsabilidade ambiental. 

QUATRO ATIVIDADES 
IDENTIFICADORAS 
Alguns executivos e organizações 
bem estabelecidas eram céticos 
sobre a internet. Outras empresas 
eram simplesmente lentas e não 
souberam como reagir. A Compaq 
continuou a vender seus compu
tadores por meio de distribuido
res, enquanto o modelo de vendas 
diretas da Dell conquistou grande 
parte do mercado. Como Michael 
Del l , Jeff Bezos captou o potencial 
da internet relativamente cedo. O 
momento decisivo para ele chegou 
em 1994, quando percebeu que o 
uso da internet estava crescendo 
2.300% por mês . 

competem pelo talento cumprem 
quatro etapas: 

1. Definem os requisitos de talento. 
2. Descobrem fontes de talento. 
3. Desenvolvem potenciais. 
4. Empregam o talento no lugar e no 
momento certos. 

Definição de requisitos 
Algumas empresas estão adotando 
ações explícitas para definir seus re
quisitos de talento à luz de uma es
tratégia ampla de sustentabilidade. 
Na Iberdrola, companhia de energia 
da Espanha, a estratégia de susten
tabilidade é distribuída por todas as 
unidades de negócios, o que signi
fica que a empresa definiu as capa
cidades verdes como críticas para a 
missão. De acordo com Benito Vera, 
diretor de análise estratégica da 
Iberdrola, "o que se tem feito é co
locar em poucas palavras quais são 

Hoje alguns executivos se encon
tram da mesma forma, à frente na 
curva quando se trata de sustenta
bilidade, e estão vendo a conexão 
com o talento. Mike Bartschat, vice-
-presidente de compras e cadeia de 
fornecimento do grupo automobilís
tico da Johnson Controls, comenta: 
"Todo o mundo das compras está 
mudando, do ponto de vista do que 
se requer das pessoas em sua fun
ção. Se você observasse um profis
sional de compras cinco ou dez anos 
atrás, ele basicamente fazia algo 
transacional, do tipo fazer os pedidos 
e acompanhá-los. Hoje é necessário 
um novo tipo de pessoa para traba
lhar com compras". 

Como as empresas adquirem essa 
nova fonte de talento? Pesquisa rea
lizada pela Accenture descobriu 
que as organizações que realmente 

os mais importantes objetivos estra
tégicos de sustentabilidade da em
presa. Então, entra-se em uma dis
cussão com as diferentes unidades 
de negócios que podem ser afetadas 
por esses objetivos, para ver como 
monitorar os indicadores, acom

panhar cada um desses objetivos e 
fazer uma análise em bases formais. 
Portanto, é uma maneira de alinhar 
a estratégia proveniente do topo da 
empresa com as operações e ativida
des corporativas". 

Descoberta de fontes 
Muitas empresas já estão estimulan
do mentalidades verdes na mão de 
obra, dando benefícios que reforçam 
os imperativos de sustentabilidade. 
O Google, por exemplo, oferece a 
seus funcionários uma "rede de bi
cicletas" para o transporte entre os 
prédios, assim como dois programas 
de transporte gratuito para o traba
lho na Bay Area de São Francisco: 
um que utiliza veículos híbridos e 
outro à base de biodiesel. 

A Johnson Controls também está 
descobrindo o talento ao construir 
sua reputação como líder em sus
tentabilidade. Clay Nesler, vice-pre
sidente de energia global e sustenta
bilidade, afirmou: "Uma das motiva
ções primordiais para mudar nossa 
marca e nossa visão - 'Criar um 
mundo seguro, confortável e sus
tentável '- foi para sermos capazes 
de atrair e reter profissionais talen
tosos. A maior parte de nossa publi
cidade, que tende a ser limitada, já 
que somos uma empresa B2B, é real
mente focada nos futuros funcioná
rios. Nosso negócio está crescendo 



a um ritmo em que temos uma de
manda significativa por engenheiros 
de energia, técnicos em mecânica e 
técnicos de sistema. E uma das gran
des razões pelas quais continuamos 
a falar sobre nossas iniciativas de 
sustentabilidade é recrutar pessoas 
para desempenhar esses papéis". 

Tim LaFond, diretor-executivo de 
engenharia ambiental e gestão de 
risco da Johnson Controls, reforça: 
"Quando recrutamos as pessoas, es
tamos usando colarinho verde, l in
guagem da sustentabilidade e incen
tivos para dizer: 'Venha e se junte a 
nós. Isso é o que estamos fazendo'". 

Desenvolvimento de potencial 
Algumas organizações já 

estão dando os passos ne
cessários para ajudar seu pes

soal a desenvolver novas capacidades 
verdes. Por exemplo, na Iberdrola, 
Carlos Fernández Briones, diretor 
de meio ambiente e qualidade, afir
ma que a empresa está empregando 
treinamento virtual e compartilha
mento de informações para desen
volver talentos com capacidades 
verdes. "Melhoramos o conheci
mento de nosso pessoal", afirma ele. 

"Temos um sistema de aprendizado 
baseado na informática que inclui 
cursos obrigatórios de sustentabili
dade. Assim, todos os funcionários 
devem saber como esperamos que 
façam seu trabalho do ponto de vista 
ambiental. E eles são avaliados por 
auditores externos." 

O desenvolvimento de talento 
verde ocorre também fora das em
presas mais poluidoras. Bornie N i 
xon, diretor de responsabilidade 
socioambiental da HP, descreve 
como a companhia está aumentan
do o conhecimento sobre sustenta
bilidade de seus funcionários. "Te
mos um banco de dados chamado 
'base verde', em que guardamos 
todos nossos documentos ambien
tais. Nosso pessoal pode acessá-los 
nesse banco de dados. A equipe de 
vendas t ambém possui um site in
terno, separado, a sua disposição, 
com informações específicas so
bre produtos, assim como algumas 
apresentações." 

No lugar e no momento certos 
Algumas empresas estão envolven
do seus funcionários ao empregar o 
talento de forma que possam criar 

o melhor encaixe entre as aspira
ções dos profissionais e os objetivos 
estratégicos de sustentabilidade do 
negócio. Chadrakant Patel, diretor 
do laboratório de tecnologia da in
formação sustentável da HP, aca
dêmico e autor de livros sobre o 
assunto, liderou a pesquisa de mi
croprocessadores no início dos anos 
1990. Hoje a HP está utilizando o 
conhecimento de Patel no desen
volvimento de uma infraestrutura 
sustentável de TI, que reduzirá as 
emissões de gases do efeito estufa 
além das fronteiras da empresa. 

Maior fabricante de bebidas alcoó
licas do mundo, a Diageo também 
está investindo em talentos verdes e 
um de seus instrumentos mais popu
lares para isso é o programa "Water 
of Life" (Água da Vida). Nikki Lovett, 
gerente de relações corporativas da 
empresa para a África, explica: "Te
mos funcionários que dizem que 
esse programa é a única razão pela 
qual eles querem trabalhar para a 
Diageo. Todos reconhecemos que é o 
que mais vem ajudando a empresa a 
atrair e reter talentos na área". 

LENTES VERDES 
Assim como há uma década, quando 
as empresas estavam começando a 
entender a internet, as organizações 
estão diante de um novo teste dos 
tempos: se antes precisavam atrair e 
reter talentos da internet, agora de
vem atrair e reter talentos verdes. 

Um erro fundamental seria ado
tar uma visão estreita na crença 
de que apenas empresas de uso 
intensivo de recursos ambientais 
estão encarando esse desafio. O 
que realmente está acontecendo 
é que todas as organizações, não 
importa seu setor de atividade, en
frentam ameaças e oportunidades 
na arena ambiental. 
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