
H
oje, no Brasil, não há uma úni-
ca empresa líder que não esteja
inserindo a sustentabilidade
em suas práticas de gestão de
negócio. Pode-se até discutir
se por convicção ou por conve-

niência. É inegável, no entanto, que o
conceito deixou de ser acessório para se
tornar estratégico.

Tão certo quanto o fato de que susten-
tabilidade afeta a lógica empresarial é a
consciência de que a mudança para um
novo modelo de pensar e fazer negócios
está longe de ser simples e rápida. Pres-
supõe não apenas gestores diferencia-
dos mas uma nova categoria de líderes
que não estão brotando em árvores: in-
divíduos capazes de operar estratégias
de negócio que resultem em benefícios
econômicos (acionistas, investidores,
funcionários, fornecedores), ambien-
tais (preservação e conservação de re-
cursos naturais) e sociais (promoção do
desenvolvimento de pessoas e comuni-
dades), influenciando na transição para
uma nova economia — menos intensiva
em carbono, mais eficiente no uso de re-
cursos naturais e mais inclusiva.

E como as escolas de negócio e em-
presas estão desenvolvendo as compe-
tências desses novos líderes? Esta é um
pergunta para a qual tento reunir algu-
mas respostas no livro Escolas de Líde-
res Sustentáveis. (Elsevier/2014)

Com o apoio de pensadores provoca-
tivos e ainda recomendações contidas
em documentos internacionais, defen-
do que as escolas — e também os progra-
mas de treinamento corporativo — se
submetam a um processo de revisão
profunda de objetivos e práticas, consi-
derando a ascensão de conceitos como
a transdisciplinaridade, o pensamento
sistêmico e a educação experiencial.

Na segunda parte do livro, registro
“conversas” com 10 presidentes de em-
presas consagrados no tema da sustenta-
bilidade, visando tentar compreender
como envolvem e educam os seus líde-
res para o tema. Apósanálise de entrevis-
tas feitas com os líderes de AES Brasil,
BASF, Braskem, HP, IBM, Masisa, Natu-
ra, PepsiCo, Sebrae e Whirlpool, foi pos-
sível observar a adoção de cinco estraté-
gias de ação: (1) programas de educação
corporativa que visamampliar o repertó-
riode líderes e colaboradores;(2) iniciati-
vas estruturadas de desenvolvimento de
valores e autodesenvolvimento; (3) on

the job,isto é, no trabalho, construindo
respostas para perguntas geradas no em-
bate dos dilemas do negócio; (4) condi-
cionamento da recompensa (remunera-
ção variável) ao cumprimento equilibra-
do das metas financeiras, sociais e am-
bientais (triplo resultado); (5) criação de
instâncias internas sob a forma de comi-
tês e plataformas que servem para pau-
tar a sustentabilidade e manter as pes-
soas conectadas com os seus desafios.

Ostreinamentos corporativos,realiza-
dosapartirdaofertadeprogramaseduca-
cionaisestãopresentesnamaioriadasem-
presasfocadasnesteestudo.Unsmais,ou-
tros menos estruturados. Quase nunca
constituem a única estratégia de engaja-
mento e educação. Eles podem ser ofere-
cidosnoâmbitodasuniversidadescorpo-
rativas,casosdePepsiCo(PepsiCoUniver-
sity) e Whirlpool (Escola de Líderes.) Mas
também na forma de workshops de inte-
gração de líderes (Natura.)

Quem executa internamente as suas
iniciativasde educaçãopara asustentabi-
lidadeenfrentatrêsdilemasmuitosimila-
res aos das escolas de negócio: (1) trans-
versalizar a sustentabilidade como con-
teúdo geral de todas as disciplinas ou tor-
ná-laum conteúdoespecífico? (2)adotar
uma proposta pedagógica baseada em

programa convencional ou testar forma-
tos inusitados, com vivências práticas?
(3)Focarnodesenvolvimentodeconheci-
mentos ou no fortalecimento de valores?

Líderes como Britaldo Soares (AES
Brasil),Carlos Fadigas (Braskem)e João
Carlos Brega (Whirlpool) não têm dúvi-
das de que programas de treinamento
são importantes para desenvolver co-
nhecimentos, valores e atitudes. Os três
concordam, no entanto, que há outras
duas formas muito eficientes de incorpo-
rar os princípios de sustentabilidade:
aprender fazendo a partir de um proces-
so de construção de respostas inovado-
ras para perguntas empresariais comple-
xas; e recompensar o triplo resultado,
deixando clara a noção de desempenho
e sucesso valorizada pela companhia.

Para implantar essas modalidades de
envolvimento de líderes e colaboradores,
asempresasprecisam -éclaro-incorpo-
rarasustentabilidadeaoplanejamentoes-
tratégico (visão, missão e princípios cla-
ros), definir objetivos e metas, distribuir
responsabilidades, comprometer as pes-
soas e estabelecer indicadores que vão
ajudar a medir avanços e retrocessos.

*Ricardo Voltolini é jornalista e diretor
da consultoria Ideia Sustentável
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 nov. 2013, Mundo, p. 30.
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