
Sustentabilidade passa pela formação de líderes 
Karina Di Nubila 
 
Comprometimento socioambiental depende do gestor de cada área. 
 
O modelo tradicional de liderança corporativa, baseado apenas em resultados financeiros e na 
satisfação dos acionistas, está defasado para o mundo globalizado dos negócios. Hoje, algumas 
empresas lutam contra o sistema arcaico e não visam somente ao lucro, a competitividade e a 
exploração de seus recursos. A cada dia, as organizações estão sentindo o peso e a influência que 
exercem sob a sociedade e o mundo, segundo Cláudio Boechat, professor e pesquisador da 
Fundação Dom Cabral (FDC). 
 
"Algumas marcas fortes no mercado estão buscando agregar valor à sua gestão e, assim, ocupar 
o papel de empresa-cidadã. Para isso, conscientizam-se da importância de se mudar a cultura de 
seus gestores, educando seus líderes e treinando-os para que se tornem seres mais 
comprometidos com questões sociais e ambientais. As instituições educacionais estão apoiando 
esta visão global corporativa e vêm se tornando peças fundamentais para propagação desta 
filosofia", declarou Boechat, durante a apresentação de sua pesquisa Liderança Globalmente 
Responsável, no 2º Fórum Mundial de Liderança, que começou ontem e termina hoje, em São 
Paulo.  
 
O tema Liderança Globalmente Responsável é debatido em empresas como o Grupo Telemar, 
ressalta Júlio Fonseca, diretor de Gente da companhia. A empresa atende 25 milhões de 
consumidores em telefonia fixa e móvel. Por atender um público grande e com realidades 
socioeconômicas diferentes, a empresa tem consciência sobre o seu dever em melhorar as 
condições de vida da sociedade na qual atua.  
 
Pensando nestas prerrogativas, desde 2000, a Telemar desenvolveu um movimentro interno de 
voluntariado e criou o Instituto Telemar. Numa pesquisa de clima interno realizada em 2004 pela 
Telemar, concluiu-se que o principal fator que compromete e motiva os funcionários é a 
responsabilidade social da empresa.  
 
"A competitividade na área de telefonia é agressiva. É preciso criar produtos novos todos os dias, 
reduzir custos, dar resultados, ser melhor a cada dia. A tecnologia utilizada pelas empresas é a 
mesma no segmento de atuação. O diferencial da nossa empresa está no atendimento 
proporcionado e na imagem que o grupo constrói junto ao público-alvo", considera Fonseca. 
 
A Construtora Andrade Gutierrez segue na mesma linha. Voltada para os resultados, a empresa 
também trabalha para incrementar os lucros com doses de responsabilidade social, ratifica Lúcia 
Menezes, gerente de Treinamento e Desenvolvimento da construtora. Além de ter competência 
para gerar resultados e atender bem o cliente, a cultura da empresa deve ser pautada por 
responsabilidade social. O ramo de atuação exige este posionamento. Construir estruturas que 
modificam a realidade das pessoas como usinas hidrelétricas em cidades de pequeno porte requer 
um trabalho todo especial com a comunidade local, diz a executiva. 
 
"Nossos líderes e gerentes devem ter esta consciência. O fim não justifica os meios. É possível 
continuar obtendo lucratividade nos negócios sem transpor barreiras humanas. Contribuir com a 
sociedade brasileira é o motivo original para cultivarmos a liderança globalmente responsável. A 
empresa demonstra cuidado com o futuro da nação e recebe o apoio de seus funcionários", 
analisa Lúcia. 
 
Educação corporativa é ponto central para Petrobras  
 
Para a Petrobras, a formação de líderes passa por investimentos em educação corporativa.  



Lázara Moreira, assistente de gerência executiva na área de Gás e Energia da empresa, acredita 
que o segredo para o sucesso de uma empresa encontra-se no capital humano. Enquanto visa aos 
resultados positivos, a empresa esforça-se para estar inserida na sociedade, demonstrando seus 
valores como empresa responsável socialmente. "A Universidade Petrobras desenvolve o intelecto 
de seus colaboradores diariamente.  
 
A instituição representa o valor dado pela empresa ao conhecimento. Os seus líderes disseminam 
as diretrizes aprendidas pelas as unidades e áreas da corporação. A educação é o ponto alto para 
uma liderança globalmente responsável", enfatiza Lázara. Empresas de ponta estão criando 
ambientes propícios para criação de lideranças sociais, conclui Cláudio Boechat, professor da FDC. 
"Gestores mais engajados é exigência para a sustentabilidade das empresas, assim como este 
fator implementa uma cultura voltada para o social, aspectos ambientais e preservação da espécie 
humana", afirma Boechat. 
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