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Crescem as opções de especialização em sustentabilidade  
 
Nos últimos anos, os cursos na área de sustentabilidade e responsabilidade social empresarial 
viveram um boom nas instituições de ensino superior de São Paulo. Embora a necessidade de 
conhecimento técnico seja importante, na hora de contratar um profissional as empresas 
preferem candidatos com valores compatíveis com os seus, bons hábitos, vivência na área e 
capacidade de articulação.  
 
Se há dez anos quase não se ouvia falar em formação específica em sustentabilidade, hoje 
quem procura uma especialização encontra um grande leque de opções. Instituições como o 
Centro Universitário Belas Artes, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, as Faculdades 
Oswaldo Cruz e a Universidade de São Paulo passaram a oferecer cursos de sustentabilidade 
voltados para diversas áreas. Urbanismo, comunicação e transparência são temas disponíveis. 
Os preços variam de R$ 1.200 a R$ 30 mil, dependendo da carga horária.  
 
Segundo Cláudio Boechat, professor e pesquisador do Núcleo Petrobras de Sustentabilidade da 
Fundação Dom Cabral (FDC), com a ideia consolidada de que as empresas não podem mais 
focar no lucro a qualquer preço e a demanda por modelos de negócios sustentáveis, era de 
esperar uma grande oferta de cursos sobre o tema. 
 
A FDC oferece desde 2003 o curso Gestão Responsável para a Sustentabilidade, que introduz o 
aluno às primeiras noções do tema e chega a assuntos mais avançados. A escola segue a 
filosofia de que, mais do que formar especialistas na área, é preciso levar sustentabilidade 
para outras disciplinas. "É um conceito que deve ser entendido por todos os funcionários da 
empresa. Por isso, é preciso cuidar para que ela não seja tratada como um curso isolado 
dentro das universidades", explica Boechat. 
 
Entre os cursos que surgem no mercado, a Escola Superior de Conservação Ambiental e 
Sustentabilidade (Escas), idealizada pelo administrador de empresas e biólogo Cláudio Pádua, 
se destaca por dar ao aluno a oportunidade de contato com a natureza. Seu campus, 
localizado em Nazaré Paulista, é cercado por espécies remanescentes da mata atlântica e pela 
represa Atibainha. Outra vantagem é o aluno poder participar do dia-a-dia das atividades do 
Instituto de Pesquisas Ecológicas, organização dedicada à conservação da biodiversidade. "É 
um curso prático para formar lideranças, empreendedores e profissionais que buscam soluções 
para os problemas da sociedade", afirma Pádua.  
 
A estudante Ana Coelho, 25, aproveitou o contato com palestrantes e profissionais da área que 
circulavam pela Escas para arrumar um emprego. Quando terminou o curso, em 2010, foi 
contratada como auxiliar de consultor pela empresa de recrutamento de executivos Ekobé, 
empresa de educação e consultoria em sustentabilidade e responsabilidade corporativa. "Além 
de tudo que aprendi e vivenciei no curso, a Escas me serviu de porta de entrada para o 
mercado de trabalho", afirma.  
 
Casos como esses são comuns. Mas, na opinião de Martin Bernard, sócio da Amrop - Panelli 
Motta Cabrera & Associados, empresa de contratação de executivos, os cursos são bem-vindos 
para candidatos a vagas mais técnicas ou em início de carreira. Posições de nivel gerencial 
exigem vivência, valores e facilidade para transitar por diferentes setores da empresa. "O bom 
candidato é o profissional dinâmico, capaz de traduzir problemas da sociedade em linguagem 
de negócios", diz.  
 
"As empresas procuram pessoas com a mesma visão de sustentabilidade", acredita Alexandre 
Fantozzi, da firma de recrutamento de executivos Fantozzi. "Um curso pode ajudar a chamar 
para a entrevista, mas não garante a vaga. A empresa prefere escolher o candidato com 
valores compatíveis com os seus e investir em cursos internos."  
 



É o caso de Maria Luiza Pinto, gerente de sustentabilidade do grupo Santander há dez anos. 
"Não tinha experiência nem formação acadêmica, mas tinha os valores que o banco desejava", 
lembra. "Falta de conhecimento técnico se resolve com facilidade. Mas valores são difíceis de 
mudar."  
 
Estudar fora amplia conhecimentos na área 
 
Quando o administrador de empresas Fernando De Freitas Vicente, 33 anos, matriculou-se no 
MBA de gestão da sustentabilidade oferecido pelo Centro de Sustentabilidade da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), em 2009, sabia exatamente o que queria: completar dois anos do curso 
no Brasil e embarcar para um duplo diploma em sustentabilidade na HEC Paris, uma das 
escolas mais conceituadas da Europa na área de negócios de carbono e aquecimento global, da 
qual a FGV é parceira para intercâmbio de estudantes.  
 
Vicente, que iniciou a carreira como consultor financeiro e trabalhou no Banco BBA, seria mais 
um executivo bem-sucedido no mercado não fosse sua inquietude diante dos problemas sociais 
e ambientais. Na busca por uma carreira relacionada a essas preocupações, aceitou proposta 
de trabalho no Instituto Socioambiental.  
 
Apesar de começar com um salário menor do que o anterior, adquiriu, durante os anos como 
gerente de projetos sustentáveis na bacia do Rio Negro, na Amazônia, grande experiência nas 
áreas de meio ambiente e comunidades locais, entre outros temas.  
 
Mas foi na HEC Paris, com as disciplinas de economia de mudanças climáticas e mercado de 
carbono, que Vicente se encontrou. "Sentia falta do mundo dos negócios e das finanças. O 
mercado de carbono no Brasil ainda não é dinâmico como na Europa", afirma. "Estamos 
restritos apenas à redução de gases de efeito estufa, mas não nos aprofundamos em seus 
mecanismos." 
 
Estudar fora sem bolsa requer grande investimento financeiro e emocional. O custo de vida na 
Europa chega a ser duas vezes maior do que no Brasil. "Não fiz empréstimos para estudar 
fora, mas passei meses poupando para me manter na França", diz. "No início não tinha tantos 
amigos, sentia falta da minha namorada e fiquei um pouco isolado devido à língua".  
 
O esforço foi recompensado. Aproveitando o bom relacionamento da HEC com as empresas 
francesas que compõem o CAC 40 - companhias abertas de melhor desempenho financeiro da 
Bolsa de Valores de Paris -, Vicente conseguiu uma posição na CDC Climat, braço da Caisse 
des Dépots (banco francês de desenvolvimento) criado exclusivamente para tratar de questões 
relacionadas às mudanças climáticas.  
 
"O segredo foi batalhar, fazer contatos e conhecer as pessoas certas. Só estudava e mandava 
currículos", lembra. "Mal tive tempo de fazer turismo em Paris." 
 
Vicente agora volta ao Brasil como representante da CDC Climat, com o objetivo de explorar o 
potencial do mercado brasileiro para criação de soluções inovadoras que ajudem o país a 
reduzir as emissões de gases de efeito estufa e a construir uma economia de baixo carbono. 
"O Brasil tem planos de redução de efeito estufa de 36% até 2020. Esse é o melhor momento 
para voltar."  
 
Vicente acredita que a decisão de estudar na Europa trouxe benefícios em várias sentidos. 
Além de complementar os estudos no Brasil, a experiência internacional contribuiu para o 
desenvolvimento pessoal e profissional. 
 
Lei prevê meio ambiente em todos os currículos 
 
A Lei Federal nº 9.795, de 1999, que institui a política de educação ambiental e questões sobre 
mudanças climáticas, estabelece que toda espécie de educação, formal ou não, deve incluir 
questões de meio ambiente. Mas, na prática, a decisão de introduzir assuntos relacionados ao 



tema da sustentabilidade na grade curricular dos cursos de graduação fica a critério de cada 
universidade.  
 
Para Célia Brandão, membro do Conselho Nacional de Educação (CNE), as universidades 
deveriam inserir sustentabilidade de forma transversal nos cursos que oferece. "A maneira 
correta de tratar do tema é absorvê-lo em todas as disciplinas", afirma. "Mas, para que isso 
aconteça, é preciso uma mudança de concepção sobre educação."  
 
Hoje, são poucas as escolas que caminham nesse sentido. "O problema é a estrutura 
fragmentada das universidades. Cada departamento segue as próprias diretrizes sem levar em 
conta valores institucionais", diz Waverli Neuberger, coordenadora técnica do Projeto Metodista 
Sustentável, da Universidade Metodista de São Paulo. "A universidade deve ter uma diretriz 
sobre o tema em vez de deixar que cada coordenadoria decida de forma isolada como 
implementá-lo."  
 
Com o Projeto Metodista Sustentável, que começou em 2008, a universidade, com cerca de 25 
mil alunos, entre cursos presenciais e à distância, introduziu em seu projeto pedagógico o 
conceito de que sustentabilidade deveria fazer parte de toda a instituição. A universidade 
conseguiu que o tema fosse levado para os mais de 50 cursos oferecidos. "Foi um processo 
que envolveu reitores, pró-reitores, alunos e até a parte administrativa da escola", afirma 
Waverli.  
 
Um motivo de sucesso do projeto foi apostar na formação do próprio corpo docente. Em vez de 
chamar profissionais de fora, criou-se um programa de formação para os professores das sete 
faculdades que compõem a Metodista. 
 
"Acreditamos que a melhor forma de aprender é deixar que o professor faça o link entre a 
matéria discutida em sala de aula e os dilemas sociais, ambientais e econômicos", diz. "É uma 
metodologia que funciona, pois o aluno se espelha no profissional de sua área." 
 
Para Ladislaw Dowbor, professor de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo nas áreas de economia e administração, o obstáculo é a educação segmentada. Dowbor 
acredita que educação ambiental é uma forma de entender relações e conexões entre os 
fenômenos sociais. Ele defende a criação de cursos que enfoquem problemas da atualidade. 
"Vamos estudar o que está por trás da desigualdade, por que morre tanta gente com as 
chuvas ou entender o que nos levou a viver cercados por rios que viraram esgotos. E então ver 
quais as disciplinas relacionadas a esses problemas. "  
 
Mas, segundo ele, as universidades costumam ser burocráticas, com professores que se 
limitam às apostilas. "Certa vez, criei uma disciplina que tratava dos desafios do meio 
ambiente, aberta a toda a faculdade. Apesar do sucesso entre os alunos, a secretaria tentou 
impedir a participação de estudantes de outros cursos, pois seria complicado passar as notas." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 mar. 2011, Negócios Sustentáveis, p. F2. 


