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RESUMO 

 

O presente artigo visa compreender o papel do líder na promoção e aplicação da 

sustentabilidade. Com base nas referências bibliográficas, será analisado o desempenho 

fundamental do líder em sustentabilidade, os conceitos e características dos principais 

temas relacionados a sustentabilidade. Tema esse que cresceu de maneira significativa a 

partir do século XX, onde além da necessidade de exercer a cidadania e preservar o meio 

ambiente, a sustentabilidade gera valor, respeito moral e ético. 

Palavras-chave: Responsabilidade Social. Liderança. Sustentabilidade. 

 

ABSTRACT 

This article aims to comprehend the leader's role in promoting and implementing 

sustainability. Based in bibliographic references it will analyze the fundamental performance 

of the leading sustainability concepts and characteristics of the main issues related to 

sustainability. Subject-matter which grew in significant way from the twentieth century, where 

besides of the need to exercise citizenship and preserve the environment, the sustainability 

creates value, respect morals and ethical.  

Keywords: Social Responsibility. Leadership. Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A preservação do meio ambiente é de grande importância para o desenvolvimento, 

porém, deve ser aplicada como Desenvolvimento Sustentável, expressão essa que surgiu 

em 1980 no documento World Conservation Strategy  (Estratégia de Conservação Mundial), 

que foi um dos documentos respeitáveis que ajudaram a redefinir o ambientalismo após a 

Conferência de Estocolmo (primeira atitude mundial a tentar conservar o meio ambiente), 

onde reconheceu que a abordagem dos problemas ambientais requer um empenho de longo 

prazo e a integração dos objetivos ambientais com aqueles relacionados com o 

desenvolvimento.  

De acordo com o artigo 225, do Capítulo VI – Do Meio Ambiente, da Constituição da 

República Federativa do Brasil “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações”. (SABBAGH, 2011) 

As estratégias para alcançar os objetivos de conservação são: (1) manter os 

processos ecológicos essenciais e os sistemas naturais vitais necessários à 

sobrevivência e ao desenvolvimento do ser humano; (2) preservar a 

diversidade genética; e (3) assegurar o aproveitamento sustentável das 

espécies e dos ecossistemas que constituem a base da vida humana. 

(BARBIERI, 2014, p. 19.) 

 O setor de empresas comerciais (setor competitivo ou ramo de negócios 

competitivos) abrange organizações que atuam no comércio varejista, comércio atacadista, 

autopeças, distribuidora de veículos e organizações correlatas. (TACHIZAWA, 2011, p. 222) 

 Com isso, confirma o fato de que as organizações devem ter um posicionamento 

diante dessas questões, exigindo assim um preparo dos gestores perante demandas 

ambientais e conciliando com os objetivos econômicos das empresas. A gestão ambiental 

necessita que profissionais, executivos e líderes das organizações, aliem as tecnologias de 

produção inovadoras, regras de decisão estruturadas e demais conhecimentos e sistemas 

no contexto em que se inserem. (VOLTOLINI, 2011) 
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2. RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL - RSE 

 

A Responsabilidade social empresarial - RSE é a forma de gestão que se define: 

pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais se 

relaciona; pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento 

sustentável da sociedade. (CARDOSO, 2015, p. 9) 

A responsabilidade social das empresas tem-se tornado um dos temas de 

gestão empresarial mais debatidos e propagados, constituindo uma variável 

importante na estratégia competitiva das empresas e na avaliação do seu 

desempenho. As empresas estão tendo de competir num ambiente de 

negócios cada vez mais complexo, no qual não é mais suficiente oferecer 

qualidade e preço competitivo, não é mais suficiente obedecer às leis e 

pagar impostos. As companhias de sucesso serão cada vez mais 

pressionadas para olhar intensamente o impacto das suas operações dentro 

e fora de suas paredes institucionais e, cuidadosamente, verificar os 

impactos de suas políticas e ações em seus empregados, clientes, 

comunidades e na sociedade como um todo. (DEMAJOROVIC, 2013, p. 16) 

 Em síntese, a RSE é a forma de gestão que se define pela relação ética e 

transparente da empresa com todos os públicos com os quais se relaciona e o 

estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da 

sociedade. (CARDOSO, 2015, p. 10) 

 

3. A LIDERANÇA 

 

Bons gestores são importantes para qualquer empresa e mercado. Mas líderes com 

princípios e valores são imprescindíveis. 

  Todos os grandes líderes tiveram uma característica em comum: a disposição para 

enfrentar inequivocamente a ansiedade de sua gente em sua época. Isso, e não muito mais, 

é a essência da liderança. (J. K. Galbraith, The Age of Uncertainty, 1977). 

 O Pacto Global1 (2013) advoga dez Princípios universais, derivados da Declaração 

Universal de Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do 

Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio 

                                                           
1
 Iniciativa desenvolvida desde 1999 pela ONU com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial 

internacional para a promoção de valores essenciais de direitos humanos, trabalho e meio ambiente.  
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sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas Contra 

a Corrupção, onde os princípios do meio ambiente são:  

 As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 

 Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e  

 Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. 

Para o Pacto Global, líderes em sustentabilidade têm: 1) a coragem necessária para 

transpor os obstáculos à mudança, sejam elas organizacionais, regulatórios ou sociais; 2) a 

capacidade de produzir transformação efetiva na cultura de uma empresa, influenciando a 

adoção de novas atitudes e comportamentos; 3) o mérito de compreender o propósito moral 

e filosófico dessa transformação; 4) a capacidade de exercitar a solidariedade, a tolerância e 

a transparência, respeitando o outro, acolhendo a diversidade e estabelecendo um diálogo 

aberto e propositivo com todas as partes interessadas; 5) um elevado senso de 

responsabilidade que os leva a utilizar seu poder para criar valor não apenas econômico, 

mas também social e ambiental. (VOLTOLINI, 2011) 

  Em suma, segundo Voltolini (2011), o primeiro desafio consiste na estruturação da 

maneira de como educar os líderes, assentando às demandas desses novos tempos que 

são marcados pelo aquecimento global e limites físicos do planeta. O segundo desafio é 

mais abrangente e consiste no pensar e agir em um contexto global. O terceiro desafio, mais 

filosófico, versa a colocação da ética no coração da gestão de negócios, pois são muitas as 

barreiras na adoção de perspectivas mais éticas nas organizações. O quarto desafio 

estende o propósito das empresas mais à frente das fronteiras econômico-financeiras.  

Para Peter Drucker
2
, empresas e organizações sem fins lucrativos têm 

muito que aprender entre si. Segundo ele, as primeiras poderiam ensinar 

sobre foco, planejamento, estratégias, eficiência na gestão de recursos e 

eficácia operacional. As organizações sem fins lucrativos, por sua vez, 

teriam muito que dizer sobre como se realiza tanto com tão pouco, sobre o 

valor do serviço para os “clientes” e, principalmente, sobre a difícil arte de 

extrair motivação, paixão e adesão, em uma dimensão voluntária, de sua 

força de trabalho. (VOLTOLINI, 2011, p. 32) 

 Drucker (2008) discorria que, o que atrai os profissionais do conhecimento nas 

organizações, e os mantém estimulados em seu trabalho é o desafio e uma boa causa a 

                                                           
2
 Peter Ferdinand Drucker (1909-2005) é considerado o filósofo dos negócios de todos os tempos. 

Suas obras influenciaram toda a teoria da administração, alcançando líderes empresariais de 

diferentes gerações.  
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qual se identifica, e a sustentabilidade, é uma das causas mais complexas e importantes, 

respeitando sua amplitude.  

 Segundo Voltolini (2011), além de Peter Drucker, Zilda Arns3 também está na lista de 

pensadores da liderança sustentável, pois tinha como visão reduzir a desnutrição e a 

mortalidade infantil decorrente de doenças passíveis de prevenção, diante da situação de 

miséria crônica de extensos contingentes da população brasileira. Com a Pastoral da 

Criança, contribuiu para melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).  

Para converter uma visão desafiadora em prática transformadora, além de 

obstinação, a doutora Zilda precisou combinar o “como fazer” com o “como 

ser”, isto é, capacidades de gestão e liderança. Como gestora, mostrou que 

toda ação solidária resulta em maior impacto social quando acompanhada 

de planejamento, avaliação, administração rigorosa de recursos e 

estratégias de desenvolvimento e motivação de pessoas. No papel do líder, 

enxergou o futuro melhor que poucos divisavam, converteu uma causa 

desprezada em política pública nacional, mobilizou milhões de pessoas e 

conectou uma rede de 270 mil brasileiros, na sua grande maioria mulheres 

de baixa renda, para trabalhar voluntariamente em torno do mesmo ideal. 

(VOLTOLINI, 2011, p. 33) 

 Charles Handy (1992), um dos mais importantes filósofos de gestão e 

comportamento organizacional, em entrevista a uma conceituada revista (Leader to Leader), 

assegurou que empresas com alma são construídas por pessoas que fazem as coisas com 

coração. 

 

3.1. OS REPTOS DA SUSTENTABILIDADE NA LIDERANÇA 

 

A soma do sistema de sustentação da vida no planeta está ameaçada e todos 

reconhecem. Demandando soluções sistêmicas locais e globais.  

A maioria da população mundial comete exploração insustentável de recursos, como 

uso pesado de energia à base de carbono, métodos tóxicos de produção e outras várias 

formas de poluição, todos agregados nos parâmetros econômicos, que buscam o sucesso 

corporativo e com assiduidade ameaça a sustentabilidade social e ambiental.  

                                                           
3 Zilda Arns Neumann (1934-2010) foi uma importante médica sanitarista e pediatra. Fundadora da 

Pastoral da Criança e a Pastoral da Pessoa Idosa. 
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As estatísticas da Unicef mostram que quase 4 mil crianças, mais do que as 

vítimas de 11 de setembro em Nova York, morrem diariamente devido à 

falta de acesso a água potável ou saneamento. Morrem anualmente 8 

milhões de pessoas porque são pobres demais para manter-se vivas. Nos 

últimos cinquenta anos, quase 400 milhões de pessoas em todo o mundo 

morreram de fome ou subnutrição, três vezes o número de pessoas mortas 

em guerras no século XX. (CORRAL, 2012, p. 316) 

 Para Corral (2012), o desafio é reorientar as organizações e economias de modo a 

reforçar todas as formas de capital humano e natural, financeiro e manufaturado, servindo o 

propósito a qual foram criadas. 

 Atualmente mais de vinte estudos mostram que as companhias líderes em 

sustentabilidade ambiental e social e na boa governança estão ultrapassando 

financeiramente seus competidores menos sustentáveis. (IDEM, p. 323) 

  

3.2. AS CATEGORIAS DOS LÍDERES: AGENTES DE MUDANÇA DA 

SUSTENTABILIDADE E MODELOS MENTAIS 

 

 A característica do perfil desses líderes, em geral, provém da maneira de como eles 

se motivam e se identificam com as atividades sustentáveis. 

 O primeiro tipo de agente de mudança é o especialista. Para esse indivíduo, 

sustentabilidade representa um campo de oportunidades técnicas. Por ser um conceito 

sistêmico, desenvolver soluções sustentáveis requer inteligência e especialização. 

(VOLTOLINI, 2011, p. 54). 

 O especialista encara o desafio da mudança como uma forma de inovação. 

 Na segunda categoria estão os líderes facilitadores. Esses indivíduos são 

generalistas e mais preocupados com o modo como os diferentes elementos de um time se 

apropriam do conceito de sustentabilidade para promover a mudança. (IDEM) 

 Um bom facilitador auxilia na criação da cultura, torna a sua missão o fazer 

funcionar. 

 Já os catalisadores são indivíduos que normalmente se encontram em posições 

estratégicas nas corporações. (VOLTOLINI, 2011, p. 55). 

 Ativistas, o nome já sugere o que os distingue dos demais. Enquanto os indivíduos 

das três primeiras categorias extraem prazer de gerar benefícios sustentáveis para o 

negócio, os ativistas valorizam a contribuição maior que ele possa dar ao planeta e à 

sociedade. (IDEM) 
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 Para Voltolini (2011), se a organizações não podem contar com as quatro categorias 

de líderes, o ideal seria ter em seus quadros: especialistas, facilitadores e catalisadores com 

pelo menos um décimo de amor dos ativistas, tornando a mudança com mais rapidez e 

consistência.  

 Seguindo a linha de Voltolini (2011), baseado nos modelos mentais indicados por 

Naisbitt4 a líderes interessados em compreender o presente e antecipar o futuro, existem 

quatro modelos para líderes em sustentabilidade, que são eles:  

 Embora muitas coisas mudem, a maioria delas permanece constante. 

Para o autor, a comparação ao bordão de que, “nos negócios a única certeza é a 

mudança”, é contrária, pois a ideia pode fazer com que líderes achem que é essencial a 

mudança constante. Para ele, o desafio consiste em distinguir modismo de tendência.  

 Compreenda o poder que há em não precisar estar certo. 

Naisbitt acredita que não ser obrigado a ter razão, dá liberdade para ousar, dirigir na 

contramão e pensar fora da caixa, pois as pessoas são culturalmente condicionadas a 

sempre estarem certas, mas essa percepção contrária, pode ser fundamental para o 

sucesso na liderança. 

 A resistência à mudança diminuirá se os benefícios forem reais. 

A partir do olhar, e certeza de garantia à inovação sustentável, as empresas tornam-

se mais flexíveis a essa mudança. 

 Não se obtêm resultados resolvendo problemas, mas explorando 

oportunidades. 

Para Naisbitt, caçadores de oportunidades lidam com o futuro. Já os 

resolvedores de problemas trabalham com o passado. Na média das 

empresas, os últimos são mais comuns dos que os primeiros, até porque 

elas valorizam os que têm certezas, os que não precisam aprender mais 

nada sobre consumidores e mercados. (VOLTOLINI, 2011, p. 61) 

 

3.3. ATRIBUIÇÕES DO LÍDER EM SUSTENTABILIDADE 

 

Em 2010, o Pacto Global da ONU lançou um Plano para Liderança em 

Sustentabilidade Empresarial5. Com o intuito de estabelecer modelo de atuação para 

                                                           
4
 John Naisbitt, famoso especialista em previsão de tendências globais, foi assessor dos presidentes 

John F. Kennedy e Lyndon Johnson. Autor do livro Megatendências, que foi publicado em 57 idiomas.  

5
 Plano lançado no dia 24 de junho de 2010, na abertura do III Encontro de Líderes do Pacto Global 

em Nova York. (BARBIERI, 2011, 65) 
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empresas signatárias, contribuindo no desenvolvimento de capacidades, habilidades e 

recursos. 

Segundo o raciocínio de Voltolini (2011) quanto ao Plano, o alto desempenho em 

sustentabilidade das empresas líderes contribui para que as outras empresas abaixo se 

inspirem e que os atuais desafios globais – entre eles os de clima, água, paz e 

biodiversidade – ordenam um patamar de desempenho para as organizações que almejam 

efetivamente cumprir a promessa da sustentabilidade.  

Voltolini (2011, p. 68), extraiu vinte atribuições do modelo proposto pelo Pacto Global 

da ONU, que são eles: 

1. Conduzir a preparação de uma tática consistente de sustentabilidade para a 

organização, buscando a cooperação entre as diferentes áreas e as questões/causas 

mais relevantes para o negócio e o seu setor de atuação; 

2. Elevar ao máximo o desempenho da empresa quanto a sustentabilidade, coordenando 

de forma assertiva as distintas funções corporativas; 

3. Mensurar riscos e oportunidades pertinentes com questões de sustentabilidade para os 

setores e organização baseada em análises estáveis de cenários; 

4. Assegurar que a empresa identifique, de forma clara, todos os impactos socioambientais 

negativos causados por suas operações; 

5. Deliberar políticas exclusivas e panoramas para o futuro, instituindo metas dimensíveis 

de curto, médio e longo prazos; 

6. Envolver os colaboradores e educar, abraçando programas e projetos de treinamento e 

desenvolvimento; 

7. Monitorar e medir o desempenho fundamentados em métricas específica, como por 

exemplo, gestão de água, energia, emissões de gases de efeito estufa, poluição, 

efluentes e biodiversidade; 

8. Assegurar que todas as áreas da empresa essenciais – compras, recursos humanos, 

marketing, etc. – atue em conflito quanto ao compromisso com a sustentabilidade da 

organização; 

9. Alinhar estratégias, intenções e estruturas de incentivo de todas as unidades 

operacionais com os objetivos e compromissos de sustentabilidade da empresa; 

10. Considerar cada elo de cadeia de valor, mapeando impactos, riscos e oportunidades; 

11. Envolver fornecedores na estratégia de sustentabilidade; 

12. Rever processos e modos de produzir; 

13. Concretizar investimento social alinhado com as competências da empresa, 

enquadrando-o em sua estratégia de sustentabilidade; 
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14. Integrar campanhas e iniciativas públicas, assumindo, em suas comunicações, 

compromissos com as questões mais relevantes de sustentabilidade; 

Empregar esforços com outras organizações, a fim de potencializar investimentos; 

15. Colaborar com empresas do mesmo setor e com outros stakeholders6 que ajudem a 

encontrar respostas para desafios comuns, local e globalmente, com destaque naquelas 

que venham a ampliar o impacto positivo sobre a cadeia de valor; 

16. Fazer o papel de mentor para empresas do mesmo setor ou de outro setor que ainda se 

encontrem em estágio inicial de implantação de práticas sustentáveis; 

17. Comunicar, de forma ampla, os resultados e a evolução de suas práticas de 

sustentabilidade, e estimular o comportamento sustentável de outras empresas; 

18. Envolver e educar os stakeholders para que conheçam as políticas da empresa e 

participem de sua consecução no dia a dia; 

19. Capitanear o processo de mudança, inserir as dimensões social e ambiental na noção 

de sucesso empresarial, superar a inércia e o apego aos modelos consagrados, 

estabelecendo uma visão e uma missão de sustentabilidade. 

 

3.4. O LÍDER CONVENCIONAL X O LÍDER EM SUSTENTABILIDADE 

 

Os líderes em sustentabilidade apresentam atributos específicos que os diferenciam 

dos líderes convencionais de negócio. (VOLTOLINI, 2011, p. 75)   

 Todos devem carregar as propriedades gerais consideradas imprescindíveis aos 

bons líderes, porém, algumas características, como estilo de pensar e agir dos líderes em 

sustentabilidade pregam princípios da liderança contemporânea. 

Os líderes em sustentabilidade, “têm visão do futuro, sabem controlar o 

ritmo da mudança, preparam a organização para concretizar a visão 

desejada, conseguem aprender sempre, têm iniciativa de fazer as coisas 

acontecerem, incentivam a troca de ideias, a livre expressão e a confiança 

mútua e, principalmente, são justos, honestos, tolerantes, abertos e leais”. 

(BOYETT apud VOLTOLINI, 2011, p. 76) 

                                                           
6
 Esse termo refere-se a todas as pessoas que: estão ligadas a uma organização; apresentam 

interesses em uma organização; são afetadas pelas decisões tomadas por uma organização, 

como: os empregados, os acionistas, as comunidades, a imprensa e as autoridades 

governamentais, fornecedores, clientes, entre outros. (CARDOSO, 2015) 
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Voltolini (2011, p. 68), sintetiza sua conversa com líderes em sustentabilidade e 

define valor, atitudes, habilidades e conhecimentos, o que distinguem esses condutores dos 

convencionais. 
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Tabela 1 – Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

Conhecimentos Habilidades Atitudes Valores 

Compreensão das 

tendências 

relacionadas com os 

grandes temas da 

sustentabilidade 

Ser um facilitador da 

sustentabilidade dentro e 

fora da organização; 

saber “fazer acontecer” a 

sustentabilidade na 

empresa 

Coragem para mudar 

modelos de negócio; 

coerência entre o que se 

diz e o que se faz; 

introduzir a 

sustentabilidade na 

estratégia organizacional 

Interesse e respeito pelo 

ser humano; só quem 

respeita o ser humano 

pode respeitar o planeta 

Profundo conhecimento 

de toda a cadeia de 

valor, dos impactos 

socioambientais 

Comunicar ideias de 

sustentabilidade de 

forma clara, objetiva, 

direta, autêntica e 

entusiasmada 

Flexibilidade para lidar com 

realidades dinâmicas e 

complexas; agir com 

alegria e senso de humor 

Amor ao próximo 

Domínio dos 

fundamentos técnicos 

das grandes questões 

da sustentabilidade 

Mobilizar diferentes 

públicos de interesse; 

converter os riscos para 

os clientes em 

oportunidades 

Abertura para aprender 

com a experiência do outro 

(indivíduos, organizações, 

fornecedores, 

comunidades, governos) 

Elevado senso de justiça 

e ética 

Domínio de 

indicadores, 

ferramentas, métricas e 

práticas que tornam 

tangível a gestão 

sustentável 

Saber escutar e saber 

conversar; pensar de 

modo sistêmico, com o 

olhar a longo prazo 

Ser o exemplo vivo da 

mudança; valorizar a 

noção de interdependência 

na tomada de decisões e 

na adoção de estratégias 

de negócio 

Apego à ideia da 

liberdade 

Sólida cultura geral e 

entendimento dos 

grandes temas da 

sustentabilidade e seus 

desafios 

Analisar a 

sustentabilidade com 

base no todo; julgar e 

promover ajustes entre o 

que é necessário e o que 

é certo 

Ter alta energia, 

disposição e envolvimento 

com projetos e ser proativo 

para pautar o tema da 

sustentabilidade para seus 

colaboradores 

Perseverança; 

integridade 

Noções de ecologia, 

ecoeconomia, gestão, 

ambiental, 

ecoeficiência e 

desenvolvimento 

sustentável, formadas 

com base na leitura de 

obras clássicas 

Saber atuar em rede; 

exercitar a empatia e 

saber incorporar os 

diferentes públicos 

Prestar contas sempre e 

de modo transparente; 

estabelecer noções de 

padrões de desempenho 

de sustentabilidade e 

avaliar pessoas e sistemas 

Solidariedade e 

altruísmo; amor ao belo; 

fé no futuro 

Autoconhecimento 

implicando a 

identificação de 

potenciais e limites nos 

diferentes papéis 

Reconhecer as 

dinâmicas da 

organização como um 

sistema vivo; saber 

catalisar as energias e os 

Ser capaz de realizar algo 

incomum; influenciar 

governos; conversar com 

todos os envolvidos; 

ensinar os liderados a 

Senso de 

responsabilidade em 

relação aos impactos; 

Consciência de que 

empresas são agentes 
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4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS EMPRESAS 

  

 Por ser um fator que vem ocupando um espaço maior na preocupação dos 

empresários. Com isso, por meios de programas a empresa consegue minimizar os 

impactos que as atividades possam gerar ao meio ambiente, evitando possíveis prejuízos, 

como multas, e criando também benefícios socioambientais.    

   

Segundo JÚNIOR (2013), a própria Norma ISO 140017 enfatiza entre seus inúmeros 

procedimentos, a importância dos processos de conscientização como um dos elementos 

centrais da implementação de um sistema de gestão ambiental8.  

As empresas, além de terem implantado seus sistemas de gestão ambiental 

ou integrado, com políticas ambientais altamente eficientes, conseguem ter 

uma visão prospectiva futura, enxergando a educação ambiental como 

alavanca interativa que potencialize o que de melhor cada empresa pode 

dar como sua parcela de contribuição na busca de qualidade de vida para a 

construção de um mundo melhor. (DEMAJOROVIC, 2013, p. 219) 

 A Lei nº 9.795/99, institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e é definida 

como processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a conservação 

do meio ambiente. (IDEM, p. 204) 

 Segundo Jöhr9, educar é garantir a formação de colaboradores maduros, adultos e 

tão atentos aos problemas e soluções quanto ao próprio dono do negócio. (JÚNIOR, 2013, 

p. 212) 

                                                           
7
 A norma ISO 14001 é uma ferramenta criada para auxiliar empresas a identificar, priorizar e 

gerenciar seus riscos ambientais como parte de suas práticas usuais.  Exige que as empresas se 

comprometam com a prevenção da poluição e com melhorias contínuas, como parte do ciclo normal 

de gestão empresarial. 

8 Conjunto de atividades administrativas e operacionais inter-relacionadas para abordar os problemas 

ambientais atuais ou para evitar o seu surgimento. (BARBIERI, 2011, p. 147) 

9
 Hans Jöhr, autor da obra O verde é negócio (São Paulo: Saraiva, 1994) 

exercidos pelo líder talentos para a mudança 

necessária 

correr riscos de desenvolvimento  

Fonte: Voltolini (2011) 
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 Para Barbieri (2011), o conceito desenvolvimento de uma empresa sustentável é a 

daquela que cria valor de longo prazo aos proprietários e acionistas, contribuindo para a 

solução dos problemas ambientais e sociais. As empresas sustentáveis são as que: 

 Satisfazem as necessidades atuais usando recursos de modo sustentável; 

 Mantém um equilíbrio em relação ao meio ambiente natural, com base em 

tecnologias limpas, reuso, reciclagem ou renovação de recursos; 

 Restauram qualquer dano por eles causado; 

 Contribuem para solucionar problemas sociais em vez de exacerbá-los; e  

 Geram renda suficiente para se sustentar.  

Quer sejamos CEOs
10

 ou funcionários, consumidores, investidores ou 

banqueiros, beneficiários de fundos de pensão, membros de igrejas ou 

estudantes universitários, ativistas da sociedade civil ou consultores 

empresariais, jornalistas ou funcionários públicos, quer vivamos no 

Hemisfério Norte ou no Hemisfério Sul, existem atualmente várias maneiras 

influentes de cada um de nós poder impactar mercados e empresas a fim 

de fortalecer o movimento rumo à sustentabilidade. (CORRAL, 2012, p. 335) 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sustentabilidade, meio ambiente, preservação dos recursos naturais, essas são as 

palavras mais faladas/ouvidas nos últimos anos, e é por esse fator, que as empresas devem 

estar preparadas para a execução dos seus projetos de forma sustentável, e o líder, é a 

peça fundamental, pois estará à frente dos principais protagonistas para fazer dar certo: os 

colaboradores. Seguindo os valores, a missão e visão das as empresas, a Responsabilidade 

Social Empresarial - RSE deverá ser exercida de maneira correta, afim de garantir a 

formação de colaboradores maduros, adultos e tão atentos aos problemas e soluções da 

organização. 

Levando em consideração os planos de promoção e gerenciamento sustentável 

existentes no município que a empresa está instalada, e não havendo ainda um plano, 

utilizar os preceitos do Plano Nacional. 

                                                           
10

 CEO: Chief Executive Officer que significa Diretor Executivo em Português, é a pessoa com maior 

autoridade na hierarquia operacional de uma organização. 
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A garantia de uma formação de colaboradores no perfil citado acima, depende não 

só da empresa como também de uma educação voltada para o assunto sustentável. A 

organização consolidará os conhecimentos adquiridos quanto à sustentabilidade ao longo 

da jornada e vida, sempre agenciando e colaborando com todos.  

Cabe uma reflexão para que as ações sejam efetivas e líderes e colaboradores 

tornem-se cidadãos conscientes ambientalmente. Aliada a essa consciência ambiental, 

tantas outas também farão parte dos envolvidos no processo.  

Desenvolver ações de não geração, redução e separação de resíduos são 

estratégias fundamentais para a obtenção de sucesso quanto a formação de pessoas – 

todos os stakeholders – e principalmente a atenção a conservação de todo o meio no qual 

tange a sustentabilidade. 

 Portanto, o líder deverá ter a coragem necessária diante das mudanças, a 

capacidade de produzir transformação efetiva na cultura de uma empresa, o mérito de 

compreender o propósito moral e filosófico da transformação, a capacidade de exercitar a 

solidariedade, e respeito ao próximo e senso de responsabilidade, criando valores 

econômico, social e ambiental, ter amor ao belo e fé no futuro.  

“Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo”. (GANDHI, Mahatma)  

 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de 

mudanças da agenda 21. Rio de Janeiro: Vozes, 2014. 

BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e 

instrumentos. São Paulo: Saraiva, 2011. 

CARDOSO, Roberta de Carvalho. Sustentabilidade aplicada aos negócios: orientações 

para gestores. Fundação Getúlio Vargas: FGV Online, 2015. 

CORRAL, Thais; LINK, Walter; GERZON, Mark. A liderança é global: cocriando um 

mundo mais humano e sustentável. São Paulo: Senac São Paulo, 2012. 

DE ANDRADE, Rui Otávio Bernardes; TACHIZAWA, Takeshy; DE CARVALHO, Ana 

Barreiros. Gestão Ambiental: enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento 

sustentável. São Paulo: Makron Books, 2000. 



 

15 

 

JÚNIOR, Alcir Vilela; DEMAJOROVIC, Jacques. Modelos e ferramentas de gestão 

ambiental: desafios e perspectivas para as organizações. São Paulo:  Senac São Paulo, 

2013. 

LRQA, Lloyd’s Register.  ISSO 14001 Sistemas de Gestão Ambiental. Disponível em 

<http://www.lrqa.com.br/Certificacao/ISO-14001-meio-ambiente/> Acesso em 24 set. 2016. 

GLOBAL, Pacto O. Os 10 princípios. Disponível em < 

http://www.pactoglobal.org.br/artigo/56/os-10-principios> Acesso em 20 set. 2016. 

PARKIN, Sara. O divergente positivo: liderança em sustentabilidade em um mundo 

perverso. São Paulo: Peirópolis, 2014. 

SABBAGH, Roberta Buendia. Cadernos de educação ambiental: gestão ambiental. São 

Paulo: SMA, 2011. 

SIGNIFICADOS. Ceo. Disponível em <https://www.significados.com.br/ceo/> Acesso em 20 

set. 2016. 

TACHIZAWA, Takesky. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: 

estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2011. 

VOLTOLINI, Ricardo. Conversas com líderes sustentáveis: o que aprender com quem 

fez ou está fazendo a mudança para a sustentabilidade. São Paulo: Senac São Paulo, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


