
Cris Olivette

A decisão de seguir carreira na
área de direito ambiental ocor-
reu quando Ana Luci Grizzi cur-
sava o quarto ano de direito.
“Em 1998, eu fazia estágio em
um escritório que tinha um
cliente envolvido no caso do
Aterro Mantovani. Naquela
época, essa matéria era muito
nova e não havia ninguém dessa
área no escritório. Esse fato re-
forçou minha decisão de fazer
especialização na área.”

Hoje, Ana Luci é sócia do es-
critório Veirano Advogados e
comanda a área de direito am-
biental, que tem seis profissio-
nais e alguns estagiários. “Amo
o que faço, é uma área nova do
direito que começou a ter efeito
no Brasil a partir de 2000, após
a publicação da Lei de Crimes
Ambientais, em 1998.”

Segundo ela, esse assunto es-
tá em constante evolução. “É
fluído porque sempre surge
uma nova tecnologia ou ocorre
um grande acidente que muda
toda a configuração e o normati-
vo de determinados assuntos.”

A advogada afirma que o cres-
cimento de trabalho nessa área
é exponencial, na medida em
que vai aumentando o conheci-
mento de questões ambientais
inerentes às atividades produti-
vas e com o crescimento da
conscientização de comunida-
des em torno da relevância am-
biental. “Existe grande oportu-
nidade de carreira e quanto
mais especializado e dedicado à
área, mais espaço o profissional
terá para atuar.”

Ana Luci conta que todos os
grandes escritórios de advoca-
cia têm departamentos sólidos
de direito ambiental. “Não é
mais um braço de outras áreas.
Até mesmo escritórios médios
e pequenos têm alguém atuan-
do na área porque a procura é
grande”, diz.

A demanda crescente por ser-
viços relacionados a direito am-
biental reflete a relevância que
o tema sustentabilidade e meio
ambiente adquire em todos os
setores. Tal fato abre um leque
de oportunidades para profis-
sionais da área.

Conscientização. “As empre-
sas estão cada vez mais interes-
sadas e preocupadas com sus-
tentabilidade e desenvolvimen-
to sustentável. Algumas inves-
tem na área para poder ter ações
na bolsa de valores. Outras que-
rem divulgar suas atividades na
área para mostrarem que são
responsáveis e estão preocupa-
das com o tema”, diz o profes-
sor da cadeira de produçãoe sus-
tentabilidade da Fundação Van-
zolini, Clóvis Armando Alvaren-
ga Netto. A disciplina faz parte
da grade de graduação em admi-
nistração industrial.

Ele diz que as aulas de produ-
ção e sustentabilidade têm por
objetivo conscientizar os alu-
nos sobre o assunto e oferecer
instrumental para que possam
fazer diagnóstico de sustentabi-
lidade nas empresas, bem como
elaborar propostas de melho-
rias nas operações para reduzir

o impacto ambiental.
Segundo ele, sustentabilida-

de é uma questão transversal,
pois envolve várias áreas do co-
nhecimento, dessa forma, pro-
fissionais com diversas forma-
ções têm contribuição para dar.

Formação. A coordenadora
dos cursos de meio ambiente
do Senac-SP, Mônica Medina,
conta que a entidade atua com
todas as modalidades de cursos
na área ambiental. “Oferece-
mos desde formação de curta
duração que chamamos de cur-
sos de aperfeiçoamento, pas-
sando por técnico, graduação e
pós-graduação”, diz.

Segundo ela, na graduação os
cursos mais procurados são en-
genharia ambiental e sanitária,
e o tecnólogo em gestão am-
biental. “Tecnólogo foi o curso
que abriu a área ambiental no
Senac, em 2000.”

O portfólio da pós-graduação
oferece 12 títulos, sendo que os
mais procurados são gerencia-
mento de áreas contaminadas,
seguido pelo de gerenciamento
de resíduos sólidos e o de geo-
processamento.

Mônica conta que as profis-
sões na área ambiental não são
regulamentadas. “Por esse mo-
tivo, a graduação não tem está-
gio obrigatório. Mas nossos alu-
nos costumam entrar no merca-
do de trabalho ainda durante o
curso”, afirma.

A coordenadora diz que entre
as empresas que mais deman-
dam profissionais estão as in-
dústrias, por conta da regula-

mentação que elas precisam se-
guir e pelo impacto que suas ati-
vidades causam ao meio. “A
área de construção civil tam-
bém vem demandando muitos
profissionais por causa dos im-
pactos e dos resíduos gerados.”

Segundo ela, o setor de servi-
ços também tem grande deman-
da. “As consultorias que aten-
dem empresas dos mais diver-
sos segmentos costuma contra-
tar muitos profissionais da área
ambiental.”

Mônica afirma que a deman-
da é crescente. “Por conta de to-
das as regulamentações as em-
presas estão cada vez mais sen-
do cobradas. Elas precisam se
adequar à legislação ambiental
e contratam profissionais para
facilitar os trâmites.”

Ela também ressalta que a

área de meio ambiente abarca
profissionais com diferentes
formações. “Administradores,
por exemplo, têm formação
mais generalista e buscam espe-
cialização em áreas como direi-
to e gestão do meio ambiente.
Este é o quarto curso com mais
demanda na pós. Formamos
tanto na questão legal quanto
na gestão das regulamentações
que as empresas têm de seguir.”

A coordenadora afirma que
faz parte de seu trabalho acom-
panhar pesquisas referentes à
energia renovável. “É um seg-
mento que cresce bastante e
procuramos desenvolver cur-
sos de nicho que ainda não exis-
tem na concorrência. Nossa op-
ção como estratégia de negócio
na área ambiental é atuar em ni-
chos de mercado.”

Carreira. Amanda Garbin da
Silva tem 24 anos, é graduada
em gestão ambiental e está ter-
minando pós-graduação em pe-
rícia ambiental. “No ano que
vem farei especialização em sis-
tema de gestão integrados da
qualidade, meio ambiente, segu-
rança e saúde no trabalho e res-
ponsabilidade social. É uma
área promissora e quanto mais
informação eu tiver, mais pode-
rei crescer na carreira.”

Atualmente, a jovem trabalha
como assistente ambiental na
Metalur Brasil. “A empresa pro-
duz ligas de alumínio secundá-
rio, produto derivado da recicla-
gem de alumínio. Para cada to-
nelada de alumínio produzido,
economizamos cinco tonela-
das de bauxita, matéria-prima
do produto”, ensina.
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Gerente do escritório de Campi-
nas da recrutadora Michael Pa-
ge, Lucas Toledo afirma que
por atuar em uma região bastan-
te industrial que cobre o inte-
rior de São Paulo, Sul de Minas
Gerais e o Triângulo Mineiro, e
também pela questão da regula-
ção e legislação ambiental que
as companhias estão sujeitas,
sua empresa tem demanda rele-
vante por profissionais do seg-
mento ambiental.

“A principal demanda é para
um mesmo cargo que tem três

designações: gerente, coordena-
dor ou analista. São designa-
ções para o profissional que
atua com saúde, segurança e
meio ambiente.”

Toledo conta que normal-
mente, a cadeira de meio am-
biente não fica isolada em uma
empresa. “Ela abrange essas
três vertentes como um todo e
praticamente todos os nossos
clientes industriais têm esse
posto de trabalho. Depende, é
claro, do porte da empresa e do
nível de regulação que ela tem
de cumprir.”

Segundo ele, a denominação
de ‘diretor de meio ambiente’
só existe em grandes empresas,
como as do segmento elétrico
ou de óleo, que têm regulação
muito alta.

Ele afirma que as maiores de-

mandas na área ambiental es-
tão muito relacionadas a ques-
tões de resíduos sólidos e líqui-
dos, tratamento de esgoto e
emissões de poluentes no ar.

O gerente afirma que fora das
indústrias, também há deman-
da de empresas de serviços que,
frequentemente, buscam pro-
fissionais para atuar na área de
redução de consumo de energia
elétrica. “Eles querem, por

exemplo, usar o ar condiciona-
do de maneira mais efetiva.”

Em termos de cargos e salá-
rios, Toledo diz que o segmento
tem desde a função de analista
de segurança e meio ambiente
que ganha cerca de R$ 4,5 mil,
até o de um diretor de meio am-
biente que recebe entre R$ 25
mil e R$ 32 mil.

“O cargo de média gerência
tem salário entre R$ 11 mil e R$
16 mil. Mas, neste caso, o profis-
sional precisa ter inglês fluente,
além de outras competências,
entre elas, especialização em
gestão de projetos.”

O gerente da Michael Page
afirma que a área ambiental
tem espaço para todos os níveis
de formação. “Costumamos ter
muitas vagas para técnico e pa-
ra engenheiro. Sinto que quem
tem formação só focada em
meio ambiente, tem mais difi-
culdade para se colocar. Quan-
do o profissional tem outras for-
mações em áreas de saúde e de
segurança, o mercado de traba-
lho é muito maior.”

“Empresas
estão mais
interessadas
e preocupadas
com o
progresso
sustentável”

Empresas procuram
pessoas capacitadas
para atuar nas áreas de
meio ambiente, saúde e
segurança do trabalho

Demanda na área ambiental é crescente
Professores, recrutadores e profissionais consideram que expansão de mercado é certeira, porque é preciso cumprir a regulamentação

l Mais dados

l Função

Clóvis Armando Netto
Professor

37
é o número de cursos que o
Senac-SP oferece na área de
meio ambiente, distribuídos em
técnicos, graduação,
pós-graduação e cursos livres

R$ 4,5 mil
é a remuneração média de analis-
ta de segurança e meio ambiente

R$ 13,5 mil
é o salário médio de gerência.
Um diretor de meio ambiente
recebe de R$ 25 mil a R$ 32 mil

Evolução.
Especialista
em direito
ambiental
Ana Luci diz
que tema não
é estanque

Empresa recrutadora considera que
procura por profissionais é relevante

“O cargo de diretor de meio
ambiente só existe em
grandes empresas como as
do segmento de óleo, que
têm regulação muito alta”
Lucas Toledo
GERENTE DA MICHAEL PAGE
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Mônica. ‘Procuramos desenvolver cursos de nicho’

Área. Toledo
seleciona
técnicos para
indústrias do
interior de São
Paulo e Minas
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