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Rio+20 terminou, mas 
os questionamentos 
sobre a sustentabilidade 
do planeta não. Ao 

contrário, realizada no Brasil no 
mês passado, a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável trouxe um novo 
alerta sobre a mais que necessária 
urgência na evolução das práticas 
para viabilizar o entrosamento entre 
crescimento econômico, preserva-
ção ambiental e inclusão social.

Para dar continuidade ao debate 
sobre empregabilidade verde, 
promovido pela ABRH-Nacional 
durante a Rio+20 com a inédita 
Cúpula Mundial Green Jobs, a 
associação dará nova ênfase ao 
assunto, desta vez no maior evento 
de gestão de pessoas da América 
Latina e segundo do mundo, o 
CONARH 2012, que acontece no 
próximo mês.

Ancorado por Leyla Nascimento, 
presidente da ABRH-Nacional, o 
fórum Carreiras do Futuro vai 
discutir como o mundo do traba-
lho, do ponto de vista da sustenta-
bilidade, pode ser antevisto e pla-
nejado pela área de RH. Também 
serão apresentadas sugestões para 
que universidades e escolas 
técnicas, com ajuda de órgãos do 
governo, como o CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico), do 

Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, e os ministérios da 
Educação e do Desenvolvimento, 
possam ajustar sua grade curricu-
lar para preparar os futuros 
profissionais nesse novo contexto.
 
A apresentação será seguida de 
uma sessão de perguntas da 
plateia, para que a associação 
avalie o estágio atual de entendi-
mento e interesse dos profissionais 
brasileiros acerca desse assunto. 
“A empregabilidade verde tende a 
ser mais discutida daqui para a 
frente e a ABRH-Nacional tem a 
obrigação de ajudar o país a 
enfrentar os desafios que dela 

decorrerão, motivando os demais 
atores a mergulhar no assunto”, diz 
Nelson Savioli, diretor de Rela-
ções Internacionais da entidade e 
superintendente executivo da 
Fundação Roberto Marinho.

Participante do fórum, ele vai dar 
exemplos da adaptação progressi-
va das profissões atuais para res-
ponder ao desafio de se tornarem 
“verdes”, falar das prováveis novas 
profissões que estão por surgir e 
abordar como a chamada “ética 
“do” e “no” trabalho deverá ser 
discutida no viés da sustentabilida-
de e da proteção ao meio ambiente.

Outra visão será levada pelo físico 
Luiz Alberto Oliveira, curador do 
Museu do Amanhã, cuja inaugura-
ção, no Rio de Janeiro, está pre-
vista para 2014, e que tem por 
objetivo convidar o público a 
refletir sobre o impacto das ações 
humanas no planeta. Oliveira vai 
tratar justamente como as mudan-
ças causadas por esse impacto 
influenciarão os empregos nos 
próximos anos. 

Também participará o executivo 
José Augusto Figueiredo, vice-
presidente sênior da LHH|DBM 
América Latina e presidente da 
ICF Brasil – International Coach 
Federation. Sua abordagem será 
em torno do planejamento de car-
reira dos profissionais, ante a cres-
cente demanda que o mercado de 
trabalho terá em relação aos empre-
gos verdes, e sobre o Centro de Re-
ferência das Profissões do Futuro 
que integrará o Museu do Amanhã.

A Ceva Logistics nomeou Glaucia 
Teixeira para a vice-presidência de 
RH para a América Latina. A 
executiva se reportará diretamente 
a Brett Bissell, vice-presidente 
executivo para a América Latina, e 
ficará baseada na unidade da 
empresa de Diadema (SP).

Anteriormente, Glaucia foi dire-
tora de RH para a América do Sul 
da Penske Logistics, onde apoiou a 
implantação de diversos projetos 
de start up no Brasil. Antes disso, 
ocupou posições-chave no RH da 
Control Risks, EDS, PeopleSoft e 
Sun Microsystems.

A mídia retratou o verdadeiro tornado social que foi a participa-
ção popular na Rio+20, destacando passeatas, invasões, cenas de 
nudismo explícito na defesa de teses nem sempre focadas no 
eixo temático da conferência. Em meio a tudo isso, foi noticiado 
que a ABRH-Nacional, em parceria com o Instituto Humanitare, 
promoveu uma cúpula sobre os “empregos verdes”. 

Afinal, qual o motivo de a associação marcar 
presença em um evento voltado para discutir 
a sustentabilidade?

Em primeiro lugar, a ABRH sempre deve se envolver e assumir o 
centro do debate cada vez que surge um tema novo dentro do 
domínio de Recursos Humanos. Este é o caso da sustentabilida-
de que tem muitas ligações com a nossa área.

Para começar, os empregos verdes. Trata-se da criação de um 
formidável número de oportunidades em áreas como responsabi-
lidade social, meio ambiente, sustentabilidade e outras atividades 
afins. Nesse caso, RH deve fazer uma análise que cubra o campo 
técnico, compreendendo a seleção, o desenvolvimento e a 
remuneração dos profissionais, além da definição do perfil neces-
sário para atuar em setores onde a habilidade política é requerida 
para mediar os conflitos recorrentes entre negócio e cidadania.

Uma segunda leitura nesse campo está relacionada com a busca 
do equilíbrio entre a obtenção de resultados pelas empresas e a 
manutenção da qualidade de vida no trabalho, abrangendo: 
remuneração e recompensa; clima organizacional; ação das 
lideranças; e comunicação. A área de RH deve agir para garantir 
a sustentabilidade dos negócios e isso passa pela definição de 
novos limites para a parceria entre patrões e empregados.

Por último, a direção de RH das empresas é a responsável por 
fazer a leitura das mudanças sociais e conectá-las com as 
expectativas dos negócios, sugerindo as mudanças necessárias 
para alinhar a empresa, no campo comercial e financeiro, com as 
demandas da sociedade. 

No domínio da sustentabilidade, as pessoas e as organizações 
civis têm sinalizado com firmeza o que esperam de governos e 
empresas, o que foi cabalmente demonstrado na Rio+20.

Cabe à direção de RH animar o debate interno nas organizações 
para construir uma abordagem que garanta o exercício pleno da 
cidadania empresarial não apesar dos resultados, mas integrando 
o modelo gerencial à responsabilidade social.

Ao definir esse modelo, deve ser levada em conta a necessidade 
de respeitar e cuidar do meio ambiente e de fazer o mesmo em 
relação às pessoas: a ecologia social.

Fórum jogará novas luzes 
sobre a carreira verde

RH, cidadania empresarial 
e sustentabilidade

Por José Emídio Texeira*

artigo

*Diretor da Dialogar e coordenador técnico do CONARH ABRH 2012

Savioli: mudanças na ética do 
e no trabalho

Nova executiva 
de RH na Ceva

EMPRESAS

Mais informações: 
www.conarh.com.br

O Carreiras do Futuro 
será realizado no dia 14 de 
agosto, das 15h às 16h45, 
no Transamerica Expo 
Center, em São Paulo, onde 
acontece o CONARH.

AGENDA:
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