
Estudo divulgado em 2009 pela
OIT no Brasil aponta que o país
tinha um total de 2,6 milhões
de empregos verdes e a transição
para uma economia de baixo
carbono poderia aumentar a
criação desses postos de trabalho
que contribuem para a redução
de emissões de gases do efeito
estuf e melhoria ambiental.

O relatório da OIT-Brasil
apontava que mais de 2,3 milhões
de empregos verdes haviam
sido criados no setor de fontes
renováveis de energia em todo
o mundo, a maior parte na China,
e esse número tendia a crescer
à medida que aumentavam os
usos de combustíveis renováveis
e sua adoção pelos países.

Outra área em ascensão,
segundo o estudo sobre postos
de trabalho da OIT, é o transporte
público, em especial de ferrovias.
Cerca de 5 milhões de empregos
verdes no mundo estão
relacionados à esta área e 200
mil à fabricação de veículos mais
eficientes e ao sistema urbano
de transporte rápido por ônibus.

O setor de tratamento de
resíduos sólidos ganha
importância no Brasil, segundo
Paulo Muçouçah, da OIT. Isso
acontece devido às mudanças
esperadas com a Política
Nacional de Resíduos Sólidos
que estabelece a logística
reversa e a destinação adequada
dos resíduos após o consumo.

Outro setor com potencial de
crescimento é a agricultura
sustentável, até porque essa
é uma necessidade fundamental
em tempos de mudanças
climáticas. A OIT considera
promissor também o setor
de serviços ambientais gerados
pela manutenção das florestas
nos países emergentes.

País tem 2,6 milhões
de empregos verdes

Fontes renováveis
ganham importância

Opções em ascensão
na área de transporte

Tratamento de
resíduos é promissor
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Setor agroflorestal
vale para o futuro
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O maior estudo já realizado so-
bre as necessidades e desafios
do mercado de trabalho visan-
do empregos que contribuem
para a melhoria da qualidade
ambiental alerta que a falta de
qualificação já constitui um im-
portante obstáculo à transição
para economias verdes. O estu-
do “Competências profissionais
para empregos verdes: um
olhar sobre a situação mun-
dial”, realizado em 21 países,
foi divulgado esta semana pela
Organização Internacional do
Trabalho (OIT) em Genebra.

A conclusão da comparação
entre países mostra que o de-
senvolvimento de competên-
cias como parte das estratégias
para acelerar a transformação
verde das economias nacionais
continua limitado a atividades
isoladas. O Brasil, um dos países
que foram analisados, constitui
um evidência desse problema.

Segundo Paulo Muçouçah,
coordenador da área de empre-
gos verdes no escritório da OIT
Brasil, a boa notícia é que o país
possui uma quantidade sur-
preendente de cursos técnicos e
universitários voltados para
questões ambientais. Por outro
lado, o país não tem uma políti-
ca deliberada para atender essa
demanda. “São cursos que aten-
dem necessidades específicas
do mercado”, afirma.

Um exemplo é a demanda
por engenheiros, técnicos e ins-
taladores de paineis solares ge-

rada pelo Minha Casa, Minha
Vida e outros projetos menores
de construção de habitações
populares. “A demanda deve
triplicar nos próximos quatro
anos e está sendo necessário
desenvolver programas massi-
vos para formar esses profissio-
nais”, afirma Marcelo Mesqui-
ta, da Associação Nacional de
Refrigeração, Ar Condiciona-
do, Ventilação e Aquecimento
(Abrava). Junto com universi-
dades, instituições estaduais e
a Rede Procel Solar, a associa-
ção está organizando cursos de
formação em cada região do
país. “É um mercado amplo que
exige urgência na formação de
profissionais.”

Necessidades
Muçouçah indica as áreas de bio-
combustíveis, tratamento de re-
síduos e engenharia de produ-
tos com design sustentável (por
exemplo, na indústria automo-
bilística) como aquelas em que
a necessidade de mercado esti-
mula a formação intensiva. No
entanto, ele lembra que as ne-
cessidades futuras visando o de-
senvolvimento sustentável pre-
cisam ir mais além. “Não se tra-
ta de inventar novos cursos ou
mudar a formação tradicional,
mas de incorporar habilidades a
ocupações que já existiam.”

Segundo Olga Strietska-Ili-
na, coordenadora do estudo da
OIT, “potencialmente, todo em-
prego pode ser mais verde. Mas
exige a integração do desenvol-
vimento sustentável e a cons-
ciência ambiental em todos os

níveis de educação e de forma-
ção, a partir da educação infan-
til. Dessa forma, contribui para
modificar a conduta dos consu-
midores e provocar uma mudan-
ça nas forças de mercado para
impulsionar a agenda verde”.

O estudo diz que a reconver-
são dos trabalhadores e a atuali-
zação das competências profis-
sionais são urgentes para conse-
guir uma transição harmoniosa
e justa rumo a uma economia
que leve em conta as mudanças
climáticas e manutenção do
meio ambiente.E mostra alguns
países que já têm programas nes-
se rumo, com destaque para a
China,que investiu US$ 586 bi-
lhões entre 2009 e 2010 em pro-
gramas de eficiência energéti-

ca, veículos que não utilizam
combustíveis fósseis, controle
de emissões de carbono, trans-
porte ferroviário, e tratamento
de água e resíduos sólidos.

“As oportunidades de empre-
go dependem da política, da le-
gislação e das necessidades de
cada país”, diz Muçouçah. No
caso do Brasil, estamos apenas
no início do processo, constata
Ângelo Cortelazzo, coordena-
dor do Ensino Superior Tecnoló-
gico do Centro Paula Souza, em
São Paulo. “A sustentabilidade
está permeando todas as matri-
zes curriculares e acaba refletin-
do na consciência ecológica dos
alunos e professores. Mas de-
pendendo da região, a demanda
é mais de moda do que real.” ■

Paulo Muçouçah
Coordenador
de Programa
de Empregos
Verdes da
OIT Brasil

Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br

Divulgação

Falta de mão de
obra prejudica a
economia verde

“Não se trata de inventar
novos cursos ou mudar
a formação tradicional, mas
de incorporar habilidades
a ocupações que já existem.”
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O mundo contemporâneo enfrenta muitos desafios, a
maioria deles originada ou agravada pela aceleração do
processo de globalização, como decorrência do fim do
bloco soviético e do avanço sem precedentes de tecnolo-
gias disruptivas. A urgência ambiental e a crise financei-
ra internacional impõem novos itens à pauta, mas per-
siste como pano de fundo a questão da sustentabilidade
dos sistemas. Esse é o tema a definir escolhas em todos
os níveis, desde os planos de negócios à estratégia dos
países, até a escolha das carreiras profissionais.

Assim como no que se refere à destinação do capital
financeiro, o entendimento dessa complexidade é fun-
damental, para que a escolha da formação individual
não venha a se revelar no curto prazo um funil ou um
beco sem saída. O leque das especialidades e profissões
ligadas ao tema sustentabilidade parece muito amplo —
e realmente oferece um vasto espectro de alternativas.
No entanto, nem todas são promissoras no longo prazo.
Não apenas por causa do processo acelerado de inova-
ções, que se pode perceber em muitos campos da ativi-
dade humana, mas principalmente porque ainda vive-

mos uma fase de transi-
ção entre modelos.

Os chamados empre-
gos verdes são uma des-
sas vertentes. No entan-
to, é preciso fazer uma
análise que transcenda
a oferta de oportunida-
des no curto prazo. O
melhor exemplo desse
cuidado é o caso dos di-
gitadores, no início do
período de informatiza-
ção das empresas, ocor-
rido entre as décadas
de 1980 e 1990, ou dos
chamados programado-
res, na década seguin-
te. Profissionais que se

acomodaram em tarefas intermediárias foram atropela-
dos com a evolução natural das tecnologias.

Pode-se especular que futuro terão as profissões rela-
cionadas à produção e logística de combustíveis alterna-
tivos quando uma tecnologia disruptiva criar motores
híbridos ou elétricos de alto desempenho, capazes de
colocar em xeque os sistemas propulsores a explosão.
Mesmo no caso de setores consolidados ou muito pro-
missores, como o de energia solar ou eólica, é preciso sa-
ber diferenciar que atividades irão oferecer as melhores
oportunidades de crescimento profissional e quais vão
permanecer como meras tarefas operacionais.

Em todas as ocupações e especialidades é preciso es-
colher o caminho que conduz mais longe, porque a
eventual necessidade de mudar de ramo no meio do tra-
jeto pode ser causa de grandes perdas, como ocorreu
com os especialistas em linguagens computacionais que
se tornaram obsoletas de uma hora para outra. No caso
das “carreiras verdes” — nomenclatura que pode ocul-
tar grande dose de ilusão — essa análise se torna mais
importante, exigindo atenção permanente às mudan-
ças de tendências. O bom emprego de hoje não deve se
transformar em limitação de oportunidades amanhã.

Há muitas evidências de que o futuro nos reserva
grandes doses de transformações, não apenas a partir
da necessidade de reduzir os efeitos das mudanças cli-
máticas, mas também como resposta aos outros desa-
fios da globalização. Mesmo em carreiras tradicionais é
possível inovar, quando se aplica a elas os novos para-
digmas da sustentabilidade. No momento de fazer esco-
lhas, o essencial é pensar estrategicamente. ■
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Oportunidades exigem
pensar com estratégia

Rodrigo Capote
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Cursos atendem
as necessidades
das empresas

Em todas as
ocupações
é preciso escolher
o caminho que
conduz mais longe,
porque a eventual
necessidade de
mudar de ramo no
meio do trajeto
pode ser causa de
grandes perdas

Nos últimos três anos, o Centro
Paula Souza, vinculado ao
governo do Estado de São Paulo,
viu crescer as solicitações para
criação de cursos técnicos
voltados a empregos verdes. Até
o final do ano, por exemplo, deve
se formar a primeira turma de
tecnólogos em biocombustíveis
das faculdades de Jaboticabal,
Araçatuba e Piracicaba, cidades
ligadas à indústria do etanol e do
biodiesel no interior de São Paulo.
“Essas turmas devem se engajar
nas empresas de açúcar e
etanol ou fazer pós-graduação
em produção de oleaginosas, diz
Ângelo Cortelazzo, coordenador
do Ensino Superior Tecnológico
da autarquia. “Os cursos estão
cumprindo o papel de colocar
no mercado pessoal que tenha
competência e conhecimento
na área. Emprego não vai faltar
para eles.” Cortelazzo diz que
este e outros cursos foram
criados diante da necessidade
das regiões onde se instalaram
ou foram antecipados. E dá outro
exemplo: o curso de silvicultura
de Capão Bonito teve ajuda
da Fibria, na época Votorantim,
empresa interessada na
formação profissional nas áreas
de reflorestamento de terrenos
degradados e no melhoramento
de espécies comerciais,
como pinus e eucalipto, para a
indústria de papel e celulose.
Outros cursos mais tradicionais
acabam incorporando o foco
da sustentabilidade diante das
necessidades do país. “Por
exemplo, os alunos de Automação
Industrial, em Osasco, criaram
um sistema automatizado pra
melhorar a comunicação de
risco de enchentes que poderia
ajudar na melhoria da qualidade
ambiental urbana”, diz. Esta
semana, o trabalho de uma aluna
de ensino médio do Centro Paula
Souza ganhou um dos prêmios
Jovem Cientista do Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq)
com um projeto de embalagens
biodegradáveis feitas a partir do
aproveitamento de resíduos
de biomassa, como o bagaço da
cana, para mudas de plantas.

LUCIANO MARTINS
COSTA
Jornalista e escritor,
consultor em estratégia
e sustentabilidade

Eficiência energética, sequestro de carbono, transporte
Minha Casa, Minha Vida com treinamento de trabalhadores
Energia, sequestro de carbono, eficiência energética, transporte, água e resíduos
Maior pacote de estímulo para eficiência energética, veículos elétricos, água
Energia, sequestro de carbono, eficiência energética, veículos de baixo carbono
Transporte e energia renovável
Energia, sequestro de carbono, eficiência energética e veículos de baixo carbono

DESAFIOS AMBIENTAIS E SEUS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

PROBLEMAS

Aumento de temperatura média
Variação climática
Alta incidência de inundações e secas
Derretimento de geleiras
Aumento do nível do mar
Perda de biodiversidade

Degradação
ambiental

Degradação e perda de terra arável
Destruição do hábitat
Perdas de biodiversidade e floresta
Poluição da água, ar, solo e organismos
Esgotamento de peixes

Saúde, alimentos, água, recursos naturais
Alimentos, água
Alimentos, migrações, recursos naturais
Alimentos, água
Áreas costeiras
Alimentos, recursos naturais

Alimentos
Recursos naturais e alimentos
Recursos naturais e alimentos
Alimentos, água, recursos naturais, saúde
Alimentos, áreas costeiras

Eficiência 
energética

64%

APLICAÇÃO DE ESTÍMULOS VERDES NOS PAÍSES

O QUE OS GOVERNOS OFERECEM DE ESTÍMULO PARA EMPREGOS VERDES 

AUSTRÁLIA
BRASIL
CANADÁ
CHINA
UNIÃO EUROPEIA
INDONÉSIA
JAPÃO

Mudanças
climáticas

ASPECTOS MAIS IMPORTANTES ÁREAS DE IMPACTO

Empregos são afetados pelas mudanças na economia verde 

Água

16%

Outras medidas 
de baixo carbono

13%

Energias
renováveis

8%
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Construções
16%

Veículos de baixo carbono
4%

Transporte ferroviário
25%

Energias alternativas
18%

PROGRAMASPAÍS

Fonte: OIT, IL: relatório Skills for green jobs
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 12-13.
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