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a ser ministrado pela Universidade de São Paulo, em 
2002, por meio da Escola Superior de Agricultura 
"Luiz de Queiroz" (Esalq), sediada em Piracicaba, e 
de sua unidade instalada na Zona Leste de São Paulo. 

Ao definir o curso, a Esalq diz que o gestor am-
biental terá uma formação em Administração vol-
tada para as áreas socioeconômica, biológica e de 
manejo dos recursos naturais. Não é para menos. 
Sua participação vem sendo exigida em todos os 
setores empresariais, seja na definição de ações 
que não agridam a fauna e a flora, na orientação 
de como se obter uma melhor qualidade de vida em 
torno da infraestrutura ambiental, ou no acompa-
nhamento dos impactos do crescimento social ao 
meio ambiente. "Considero que esse profissional 
possui uma atuação permeável na organização, 
uma vez que suas atividades, hoje balizadas pelos 
princípios do desenvolvimento sustentável, buscam 
cada vez mais estreitar as interfaces entre aspectos 
econômicos, ambientais e sociais", afirma Mariana 
Sigrist, da área de gestão ambiental da Basf. 

0 novo cenário de responsabilidade social assu-
mido pelas empresas em relação ao meio ambiente 
nem se compara com práticas isoladas adotadas por 
algumas corporações até há pouco tempo. Hoje, as 
ações não devem apenas contemplar os interesses 
das empresas, mas também de seus funcionários, 
fornecedores, clientes e a comunidade onde estão 
instaladas. Seguir o caminho contrário significa 
enfrentar pressões da sociedade e até mesmo do 
governo, que cobrarão, cada vez mais, posturas 
para fazer frente a um mundo mais limpo. A inob-
servância dos requisitos ambientais clamados por 
entidades reguladoras e governamentais -e princi-
palmente pelos consumidores- poderá trazer conse-
quências desagradáveis à imagem das organizações. 

A bem da verdade, a preocupação com o meio am-
biente é uma realidade cada vez mais alinhada às 
metas de eficiência e produtividade das corporações. 
Não se trata somente de 'ser verde', mas de ter inquie-
tações tangíveis com os impactos da natureza sobre o 
meio, especialmente se o negócio da companhia tiver 
nos recursos naturais sua principal fonte de matéria-
prima. É o caso da Basf, líder mundial do segmento 
químico, que só no ano de 2010, investiu R$ 65 mi-
lhões em seu sistema de gerenciamento ambiental. 

A empresa adota o Responsible Care (Atuação Respon-
sável), um sistema de gestão dos aspectos de qualidade, 
segurança, saúde, meio ambiente e responsabilidade 

social. "Diante desse panorama variado, o gestor am-
biental não é somente o responsável pelo tratamento 
e descarte dos resíduos, mas aquele que busca técni-
cas mais avançadas de controle ambiental, desenvolve 
projetos de melhoria que têm como consequência a 
redução de custos e desperdícios para as empresas, 
agregando valor aos negócios", destaca Mariana. 
Descarte 
Por conta do alto risco de contaminação ambiental, a 
área da saúde tem uma das legislações mais rigoro-
sas. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), o resíduo gerado requer manejo 
especial e pode exigir tratamento prévio antes de seu 
descarte. Na capital paulista, esse serviço é feito pela 
Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR). 

"Uma empresa que trabalha diretamente na opera-
ção de sistemas de tratamento de resíduos gerados 
pelas diversas atividades da sociedade tem grande 
importância, pois minimiza os riscos inerentes rela-
cionados ao manejo e à disposição desses materiais, 
preservando o meio ambiente. A empresa tem vá-
rios deveres para com a população", diz Celso Luiz 
Guido Braga, diretor superintendente da UTR. "Nossa 
conduta deve refletir os mais altos padrões de ética 
e respeito ao meio ambiente", complementa. 

A administradora hospitalar Márcia Mariani, res-
ponsável pelo setor ambiental na Pró-Saúde, en-
tidade especializada em gestão em saúde, afirma 
que o resíduo é um dos temas mais importantes da 
agenda ambiental. "O lixo é uma invenção antrópica 
(relativa à ação do homem) e extremamente danosa 
ao meio ambiente", enfatiza. 

Nesse sentido, ela diz, cabe ao administrador de-
sempenhar o papel de facilitador do processo de tran-
sição para uma sociedade de baixo carbono, menos 
impactante para a biosfera. Os hospitais, esclarece, têm 
desenvolvido inúmeras ações que demonstram o inte-
resse por um modelo de gestão mais sustentável. É o 
caso, por exemplo, do hospital paulistano Sírio Libanês, 
que faz a compostagem de seus resíduos orgânicos. 

Alguns segmentos, como o de pneus, já estão com-
prometidos com a destinação correta do descarte de 
seus produtos inservíveis. Somente nos primeiros 
quatro meses deste ano, de acordo com números 
da Reciclanip, foram coletados e destinados corre-
tamente mais de 107 mil toneladas de pneus inser-
víveis em todo o País, o equivalente a 21,4 milhões 
de unidades de pneus de carros de passeio. 
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A Reciclanip foi criada em pelos fabr icantes 
de pneus, em 2007 , e suas ações são oriundas 
do Programa Nacional de Coleta e Destinação 
de Pneus Inservíveis, colocado em prática desde 
1999. Os pneus descar tados são reaproveitados 
de diversas formas, como combustível alterna-
tivo pa ra as indús t r i a s de c imento, na fabr i -
cação de solados de sapato, em bor rachas de 
vedação, dutos pluviais, pisos para quadras po-
liesportivas, pisos industriais, asfal to-borracha 
e tapetes para automóveis. 

Medidas assim ajudam a reduzir o número de 
solos contaminados, que, segundo a Companhia 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), 
era de 2.514, em 2008 . A contaminação também 
é uma das p reocupações do governo paulista. 
Tanto que, por meio da Lei 1 3 . 5 7 7 / 2 0 0 9 , esta-
beleceu p roced imentos para o gerenc iamento 
dessas áreas . Entre os avanços, a ins t i tu ição 
de um cadastro público dessas localidades e a 
criação de um fundo (Feprac), vinculado a Se-
cretaria do Meio Ambiente, para remediação dos 
espaços, pr incipalmente daqueles em que não 
seja possível identificar os responsáveis. 

Gestão sustentável 
Na cartilha "Guia de Sustentabilidade para as Empre-
sas", do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC), coordenada por Carlos Eduardo Lessa Brandão e 
Homero Luís Santos (conselheiro do CRA-SP), fica clara 
a responsabilidade que as corporações têm no sentido 
de informar a comunidade sobre o impacto ambiental 
que suas operações causam ao meio. Desenvolver-se 
de maneira sustentável significa atender às necessi-
dades do presente sem sacrificar o futuro, garantindo 
que os recursos naturais não sofrerão comprometi-
mento ou ameaça de escassez. Esse é o grande desafio. 

Com vários programas de sustentabilidade, o Wal-
mart, rede norte-americana de varejo, reuniu, há dois 
anos, fornecedores, autoridades e ONGs (organizações 
não-governamentais) para anunciar o "Pacto Walmart 
Brasil pela Sustentabilidade". Nele, presidentes das 
20 maiores indústrias fornecedoras da rede firmaram 
compromissos em prol do meio ambiente, como apoio 
à preservação da Floresta Amazônica, boicotando a 
compra de produtos provenientes de desmatamento 
florestal, principalmente das cadeias da carne, ma-
deira e soja. Clima e energia, resíduos e produtos 
são os pilares de sustentabilidade da empresa. 

Na administração pública, os dados do Inventário 
Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares, coleta-
dos pela Cetesb. mostram os reflexos de uma boa 
gestão ambiental. No ano passado, o Estado de São 
Paulo produziu diariamente 26.340 toneladas de 
lixo, dos quais 88,7% foram tratados de maneira 
adequada. Em 1997, quando a companhia iniciou 
esse trabalho, a porcentagem era de apenas 10,9%. 
O índice de Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR) 
atesta a condição dos locais de disposição -de 0 a 
10. Nos nove municípios que possuem mais de 500 
mil habitantes, responsáveis por 58% dos resíduos 
gerados no Estado, o IQR é de 9,2 e representa 
o enquadramento nas condições adequadas. 
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O professor de Economia Ambiental da USP, 
Sabetai Calderoni, au tor do livro "Os bilhões 
perdidos no lixo", reforça a ideia de que a ges-
tão sustentável é barata. "A insustentável, sim, é 
caríssima." Sua afirmação baseia-se em projetos 
de "cidades sustentáveis" por ele implantados 
em 16 municípios brasileiros e que contemplam, 
entre outros itens, plano de gestão de resíduos, 
espaços multifuncionais e manejo hídrico. "A ci-
dade sustentável é aquela que gera renda e em-
prego para as pessoas. É a integração holística 
dos aspectos da sustentabil idade. Não dá para 
pensar nisso como uma coisa isolada", conclui. 

Sacolas plásticas 
Um dos principais desafios para o gestor am-
biental foi lançado recentemente. Sabe-se que o 
plástico é um dos maiores poluentes da natureza, 
pois demora de 50 a 200 anos para se decompor. 
A Prefeitura de São Paulo, na esteira de muitas 
outras cidades brasileiras, sancionou, em maio, 
uma lei que proíbe a venda ou distribuição gra-
tuita de sacolas plásticas, a partir de 2012. "Cada 
vez mais, os países mudam seu estilo de vida em 

ideia é mostrar a importância de deixar de usar um 
derivado de petróleo e seu impacto no ambiente. A 
orientação é sempre a melhor estratégia para que a 
iniciativa tenha sucesso", explica o secretário. 

0 maior desafio desse acordo é a mudança dos hábi-
tos de consumo atuais. Fazer com que as pessoas repen-
sem e mudem suas rotinas e escolhas e, cada vez mais, 
que optem por produtos sustentáveis. As ações indivi-
duais são igualmente importantes. "Se cada pessoa fizer 
sua parte, der sua contribuição, com certeza teremos 
um meio ambiente mais saudável", afirma Covas. 

No fim de junho, ao divulgar um balanço da se-
cretaria na Assembleia Legislativa de São Paulo, o 
secretário corroborou o caráter multidisciplinar da 
pasta, que, entre outras missões, é responsável por 
analisar e acompanhar as políticas públicas setoriais 
que tenham impacto ao meio ambiente, bem como 
executar atividades relacionadas ao licenciamento e 
à fiscalização ambiental. Na busca por uma produção 
mais limpa, destacou Covas, a secretaria está criando 
o "Empresa Verde", programa que pretende auxiliar as 
empresas na transição para a economia verde e, dessa 
maneira, fomentar cadeias de produção sustentáveis. 

prol de produtos ecologicamente corretos. No 
Brasil, não foi diferente, e São Paulo, com seu 
perfil pioneiro em questões ambientais, colocou o 
assunto em pauta", diz Bruno Covas, Secretário do 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA). 

A secretaria firmou um acordo com a Associação 
Paulista de Supermercados (Apas) para mobilizar a 
população, por meio de campanhas de conscientiza-
ção, a utilizar materiais biodegradáveis. "A SMA fará 
campanhas de esclarecimentos nas escolas públicas, 
por meio de sua rede de Educação Ambiental, para 
conscientizar principalmente os jovens nas escolas. 
Também haverá parcerias com municípios que quei-
ram levar o exemplo para sua rede de ensino. A A ut
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Segundo o secretário, a economia verde é o 
caminho para que o Estado consiga manter o 
crescimento econômico sem destruir o meio am-
biente para as futuras gerações. Mais do que isso: 
trata-se de uma proposta com soluções para a 
melhoria da qualidade ambiental. Ou seja, de fator 
limitador, os recursos naturais passam a ser vistos 
como oportunidade para grandes negócios. 
Formando gestores 
O administrador Hélio César Oliveira Silva coor-
dena o curso de Bacharelado em Administra-
ção - Linha de Formação Específica em Gestão 
para Sustentabil idade, do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac). Lançado em 
2 0 0 4 , o p ro j e to pedagógico foi revis to em 
2010 . "O adminis t rador também precisa ter co-
nhecimento na área de sustentabilidade, tanto 
que de 30% a 40% do cur r ícu lo é compos to 
de matér ias específicas", esclarece. 

O primeiro curso sobre meio ambiente surgiu em 
1972, na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul e oferecia pós-graduação em Ecologia. Quase 
30 anos depois, ainda são poucos os de nível su-
perior em gestão ambiental. De um total de 278 
registrados no Ministério da Educação, apenas 11 
oferecem bacharelado. Nos outros, o profissional 
sai como tecnólogo. Na USP, o curso sobre gestão 
ambiental dura oito semestres, com carga total de 
2.715 horas. Ao todo, são oferecidas 160 vagas 
nos dois campi: Piracicaba e São Paulo. 

A unidade paulistana da Fundação Getulio Vargas 
apresenta um currículo mais voltado à área empresa-
rial. O curso é uma extensão da graduação (faz parte 
do Programa de Educação Continuada - GVPEC) , 
com duração semestral e carga horária de 60 horas. 

Na outra ponta, a das especializações, muitas 
instituições oferecem pós-graduação e até MBA. 
Na FGV, o interessado pode cursar o MBA Execu-
tivo Internacional em Gestão do Ambiente e Sus-
tentabilidade. 0 módulo nacional, de 432 horas, é 
compartilhado com os de três países: China, EUA e 
Portugal. 0 Instituto Mauá de Tecnologia, em São 
Paulo, região do ABC, também tem MBA em Gestão 
Ambiental e Práticas de Sustentabilidade, com dura-
ção de um ano e meio. Já a Faculdade Oswaldo Cruz 
mantém em sua grade de pós-graduação o curso de 
Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental, voltado para 
profissionais de todas as áreas de conhecimento. A ut
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De forma geral, a realidade já chegou às mais 
tradicionais escolas de Administração do País, 
que adequam seus currículos à necessidade do 
mercado por um profissional capaz de exercer 
o cargo de gestor ambiental , al iando o conhe-
cimento das técnicas adminis t ra t ivas em sua 
função. O mercado de t rabalho é amplo nas ini-
ciativas privada e pública, além do terceiro setor. 
Afinal, como dizem os ecologistas, ser sustentá-
vel e preocupar-se com o meio ambiente é mais 
do que moda. É uma questão de sobrevivência. 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 34, n. 301, p. 18-23, jul. 2011.




