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RESUMO 
 
 

O presente estudo buscou analisar o desenvolvimento de líderes sob o enfoque da 
governança e sustentabilidade propondo, subsequentemente, um artefato que contribua 
com a eficácia desse processo. Por meio do estudo qualitativo, desenvolvido por meio 
de do estudo bibliográfico, documental além das entrevistas em profundidade, buscou-
se propor um modelo para o desenvolvimento de líderes sob o enfoque da governança 
e da sustentabilidade. Para tanto, esta dissertação utilizou as teorias da governança 
corporativa, sustentabilidade e BSC (Balanced Scorecard) e competências, que  
contribuíram de forma determinante para que fosse possível alcançar os objetivos do 
presente estudo. Após a análise teórica, foram aplicadas entrevistas em profundidade 
para quatro grandes players do estado do Paraná, o que possibilitou o desenvolvimento 
do artefato proposto no presente estudo.  
 

 
Palavras-chave: Desenvolvimento de Líderes. Governança. Sustentabilidade.  

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

  
This study investigates the development of leaders with a focus on governance and 
sustainability proposing subsequently, an artifact that contributes to the effectiveness of 
this process. Through the qualitative study, developed through a bibliographic study, 
documentary beyond the in-depth interviews, we sought to propose a model for the 
development of leaders with a focus on governance and sustainability. Therefore this 
dissertation used the theories of corporate governance, sustainability and BSC (Balanced 
Scorecard) and competences, which contributed decisively to make it possible to 
establish the theoretical basis for the purpose of this study. After theoretical analysis, 
interviews were carried out in depth to the four major players in the state of Paraná, which 
enabled the development of the artifact proposed in this study.  
 
Keywords: Leader Development. Governance. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as fronteiras da comunicação global 

foram diminuindo cada vez mais e, somadas aos avanços científicos, logísticos e 

tecnológicos, trouxeram mudanças significativas na maneira de as pessoas se 

relacionarem e, consequentemente, de estabelecerem relações comerciais. 

Atualmente, o resultado dessa evolução é representado pela internet, mídias 

eletrônicas, redes sociais, entre outros.  

Muitas das atuais empresas bilionárias que se destacam no cenário mundial 

surgiram, nas últimas décadas, da mente de jovens criativos que se reuniam na 

“garagem” de casa com seus computadores para testar invenções ou propor modelos 

diferentes de programação, gestão ou comunicação, e, em muitos casos, sem ter em 

mente um modelo a ser seguido ou um negócio a ser elaborado, ou seja, 

simplesmente tentavam fazer coisas diferentes.  

Atualmente, se as pessoas interagem globalmente, comercializam e trocam 

informações, essas ações são decorrentes da redução de barreiras que a internet 

proporciona. O mundo passa por um processo de transformação social difícil de 

mensurar e, em meio a tantas mudanças, ainda não se sabe onde a humanidade 

poderá chegar, pois somente no futuro é que será possível entender o real impacto 

desse processo.  

Cabe observar que a administração vive em constante alteração e, em busca 

de novas abordagens, está sempre em uma fase em que suas bases são 

constantemente questionadas e revistas, uma vez que não há uma verdade absoluta 

ou um único paradigma, pois, os modelos de gestão representam um conjunto de 

características das organizações e, retiradas da realidade, expressam-se de forma a 

simplificar o entendimento de tal realidade (BORGES; MOURÃO, 2013). 

Além das mudanças de cunho tecnológico, há as mudanças sociais e 

comportamentais que permitem uma reflexão sobre alguns fatos que antes não se 
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pensava que seriam possíveis de acontecer, gerando, assim, alguns questionamentos 

como: quem um dia imaginou que um papa renunciaria? Que atualmente o presidente 

do país mais poderoso do mundo seria negro? Que, neste momento da história, a 

presidente da maior potência da Europa seria uma mulher? Ou que os Chief Executive 

Officer (CEOs) de boa parte das maiores empresas do mundo não têm trinta anos de 

idade e que circulam em seus escritórios calçando chinelos e vestindo bermudas? 

Para Voltolini (2011), “bons gestores são importantes para qualquer empresa e 

mercado. Entretanto, líderes com princípios e valores são imprescindíveis em um 

mundo em constante e rápida transformação”.  

A sociedade está vivenciando grandes contrastes de caráter político, ambiental 

e social e, em meio a tantas mudanças e avanços, ainda existem milhares de pessoas 

que morrem de sede, fome e desnutrição. As florestas continuam sendo devastadas, 

os rios degradados e, com relação à política, ainda há ditaduras e guerras civis em 

várias partes do mundo, onde diariamente milhares de pessoas são brutalmente 

assassinadas, fogem de seus países e tentam imigrar, mesmo que ilegalmente, para 

qualquer outro local menos agressivo.  

Nesse contexto, é possível identificar alguns questionamentos: Será que os 

líderes atuais estão preparados para exercerem suas atividades mediante esses 

temas? Ou, sob outro aspecto, será que eles influenciam seus liderados de maneira 

adequada na condução desses temas? Como estão sendo preparados nossos futuros 

líderes? Continuam enxergando os negócios como algo isolado de outros aspectos 

sociais, são líderes apenas nas suas empresas ou talvez na sociedade?  

Portanto, é nesse âmbito que cabe a importante tarefa de buscar soluções e 

propor caminhos e alternativas que venham a contribuir com a formação de líderes 

preparados de acordo com o enfoque da governança e sustentabilidade, ou seja, que 

compreendam os negócios como uma força do bem que contribui para o 

desenvolvimento e equilíbrio do mundo.   

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Com a inclusão da governança e da sustentabilidade na agenda global da 

administração de empresas, as melhores ou boas práticas de gestão alcançam, 

automaticamente, um patamar mais amplo e profissional. Dessa maneira, as ações 
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que conduzem principalmente a transparência na tomada de decisões e a clareza na 

comunicação com seus stakeholders começam a ter mais espaço, pois deixam de 

ser vistas apenas como um rito burocrático e passam a ter impacto direto nos 

negócios. 

  Porém, devido à governança e sustentabilidade serem temas de estudos 

relativamente novos, trata-se de um problema de pesquisa com aspectos conceituais 

e práticos que geram inúmeras dúvidas e controvérsias, sendo ainda um grande 

desafio sua desmistificação, principalmente no mundo empresarial, no qual a busca 

incessante pelo lucro ou por melhores resultados força, a todo momento, as 

empresas a mirarem em ações e políticas de curto prazo. No intuito de trazer um 

entendimento inicial mínimo sobre o tema, o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC) diz: 

 
Sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, 
envolvendo os relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho de 
administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. As 
boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar 
o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a 
sua perenidade (IBGC, 2009, p. 37). 
 

Note-se que as boas práticas buscam “aumentar o valor da sociedade”, e não 

aumentar os lucros. Essa é uma evolução sutil, porém muito significativa, pois uma 

empresa que trabalha para aumentar o seu valor estará aumentando o seu know-how, 

marca, performance, solidez, controles, resposta à sociedade, etc. Uma empresa que 

somente busca aumentar seus lucros pode promover ações que contribuam para tal 

objetivo, porém, por outro lado, pode trazer reflexos negativos nessas variáveis 

citadas e que, a médio e a longo prazo, não se sustentarão, pois a empresa não 

observa o risco que uma ação não sustentável pode gerar para ela.  

Para Rossetti e Andrade (2012), percebe-se que a governança está muita 

atrelada, em seu histórico, a um desejo de prevenção e segurança empresarial. Os 

objetivos de alta gestão que se observam nas corporações podem ser reunidos em 

quatro grupos, que consideram a governança como: 

1. Guardiã de direitos das partes com interesses em jogo nas empresas. 

2. Sistema de relações pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas. 

3. Estruturas de poder que se observam no interior das corporações. 
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4. Sistema normativo que rege as relações internas e externas das companhias. 

A partir dessas considerações, começa-se a perceber um papel regulador da 

governança que age de uma maneira que equilibra as relações internas e externas de 

uma empresa. A atividade empresarial sugere risco e, quanto mais transparente o 

processo que gira em torno desse risco, maior a segurança entre os envolvidos.  

A relação capital/trabalho também causa impactos sobre a governança 

corporativa. É de praxe as empresas serem penalizadas por descumprirem 

obrigações trabalhistas, seja no âmbito local ou internacional. Entretanto, algumas 

empresas estão dispostas a correr tais riscos, pois os valores despendidos em multas 

ou condenações, muitas vezes, compensam o retorno obtido por ter trabalhado de 

maneira irregular. Sem contar com a morosidade do poder judiciário para julgar um 

processo.  

Porém, há algumas décadas, notou-se que houve uma mudança no passivo 

gerado nessas irregularidades e ele deixou de ser apenas trabalhista, começando a 

relacionar-se ao produto ou serviço que a empresa oferece, por exemplo: 

consumidores que deixaram de adquirir produtos por entenderem que uma 

determinada empresa utilizou mão de obra infantil na sua confecção. A consequência 

disso é que os olhares sobre os aspectos sustentáveis de uma operação empresarial 

começam a ser melhores correlacionados.   

 
Uma sociedade só pode ser considerada sustentável se ela mesma, 
por seu trabalho e produção, torna-se mais e mais autônoma. Se tiver 
superado níveis agudos de pobreza ou tiver condições de 
crescentemente diminuí-la. Se seus cidadãos estiverem ocupados em 
trabalhos significativos. Se a seguridade social for garantida para 
aqueles que são demasiadamente jovens, idosos ou doentes que não 
podem ingressar no mercado de trabalho. Se a igualdade social e 
política, também de gênero, for continuamente buscada. Se a 
desigualdade econômica for reduzida a níveis aceitáveis (BOFF, 2012, 
p. 128). 

 
Por algum tempo, a sustentabilidade esteve ligada às ações compensatórias 

relacionadas aos aspectos ambientais ou mesmo sociais. De modo geral, a ação 

empresarial compensava algum dano causado ou tinha a intenção de melhorar sua 

imagem, sempre com algum objetivo específico. Rapidamente, esse processo tem se 

tornado inválido, pois se mostra insuficiente. A sustentabilidade, sob o ponto de vista 

empresarial, está intimamente ligada a seu core business e influencia diretamente no 
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valor de seu produto e serviço. Ademais, passa pelo aspecto da função social das 

empresas e de suas responsabilidades na sociedade em que está inserida.  

A democratização da informação por meio da internet colabora para que a visão 

do indivíduo em relação à sociedade se torne mais global. Assim, fica cada dia mais 

evidente a dificuldade de insistir que tal visão seja compartilhada a partir de focos 

isolados. A sustentabilidade demonstra que a integração entre o indivíduo e o meio 

em que ele vive está intimamente ligada globalmente.  

Em um primeiro momento, essas análises podem assumir um caráter 

metafórico, porém é bastante simples de entender que o homem faz parte de um todo 

e que, consequentemente, os líderes empresariais deveriam focar além do cotidiano 

da sua empresa, porém isso não acontece em inúmeros casos.  

Estes são, talvez, os grandes agentes de mudança capazes de enxergar o 

futuro de maneira integrada globalmente: líderes com capacidade de perceber suas 

interações e obrigações locais, mas sem abandonar as influências globais e com a 

capacidade de não se prenderem somente aos conhecimentos adquiridos no passado, 

mas, também, colocá-los em perspectivas com relação ao futuro. Líderes que estejam 

determinados a contribuir com os avanços da ciência e dispostos a compartilhar seus 

conhecimentos na busca da evolução do ser humano e da sociedade. Além disso, 

líderes que, principalmente, estejam dispostos a correrem riscos e pensar os seus 

negócios como uma força para o bem comum e integrante de uma cadeia produtiva 

global, que impacte seu hábitat, seja sob aspectos econômicos, ambientais ou 

políticos.   

Uma empresa é composta por pessoas e há quem afirme que as empresas são 

os reflexos dos seus líderes. Em algumas, o assunto desenvolvimento de líderes é 

digno de uma pauta estratégica cujo entorno é cercado de questionamentos, tais como: 

Quem será o novo CEO da empresa? Quem ficará no lugar do executivo de vendas 

que revolucionou os números da empresa na última década? Quem irá exercer um 

papel igual ao de tal diretor que, aos 25 anos de idade, assume a posição estratégica 

na organização? Está chegando à empresa aquele líder que já passou por mais de 

cinco multinacionais nos últimos dez anos e vem para fazer uma grande 

transformação? Essas são apenas algumas das inúmeras incertezas que permeiam o 

dia a dia do mundo corporativo e que terão as mais variadas respostas, de acordo 

com o perfil da empresa. E, será que a formação desses profissionais está edificada 
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em bases sólidas de governança e sustentabilidade? Ou isso é tema para as 

universidades em suas graduações e pós-graduações? 

É nesse contexto que surgem algumas inquietações referentes ao 

desenvolvimento de líderes. Considerando que, nas últimas décadas o mundo se 

mostrou cada vez mais interligado por causa dos avanços tecnológicos e globalizado 

nos aspectos comerciais, regulatórios, econômicos, ambientais, etc., surgem outros 

questionamentos: Como pensar na estrutura do desenvolvimento de líderes sem 

quebrar seus atuais paradigmas? Como prepará-los para o entendimento do mundo 

no qual ele e a empresa estão inseridos, mas que está em processo de transformação? 

Como desenvolver um líder para que conduza seus negócios para além do lucro? E, 

por fim, como demonstrar a um líder que a sua atuação e a de sua empresa não são 

isoladas, mas que cada ato da sua gestão impacta diretamente, em menor ou maior 

escala mundial, seja de maneira social, econômica ou ambiental?  

Dessa forma, este estudo pretende responder à seguinte pergunta: Como 

desenvolver líderes nas corporações, sob o enfoque na governança e na 

sustentabilidade? 
 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor modelo para o desenvolvimento de líderes sob o enfoque da 

governança e sustentabilidade. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

• Analisar quais as estratégias utilizadas nas corporações para o desenvolvimento 

de líderes, sob o enfoque da governança e da sustentabilidade.  

• Caracterizar algumas práticas e mecanismos de governança e sustentabilidade. 

• Identificar o perfil do líder e de suas competências, sob o enfoque da governança 

e da sustentabilidade. 
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• Propor um modelo que oriente o desenvolvimento de líderes e suas 

competências, sob o enfoque da governança e da sustentabilidade, nas 

corporações com base no Balanced Scorecard. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

Este estudo pretende analisar o desenvolvimento de líderes com foco na 

governança e sustentabilidade, dessa forma, elencar subsídios e informações para 

propor modelo que sustente um desenvolvimento de líderes consistente. Promovendo 

uma disseminação do tema que gere, indiretamente, uma reflexão sobre a situação 

atual do planeta, com suas mazelas sociais, econômicas e ambientais, e que 

demonstre que a responsabilidade pela nossa sociedade não é apenas dos 

governantes sim dos líderes empresariais.  

Assim, esta investigação poderá auxiliar as pesquisas relacionadas ao tema, 

pois o resultado dessa etapa poderá contribuir para a identificação das ações 

convergentes à eficácia na formação de líderes. Igualmente, este estudo também 

poderá contribuir para o aprimoramento dos debates que permeiam a sustentabilidade 

e a governança sob o prisma empresarial, tema relativamente incipiente em alguns 

meios. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

De acordo com a figura 1, que retrata a estruturação desta pesquisa, será 

possível perceber que, ao longo deste estudo, serão apresentadas algumas bases 

teóricas para governança, sustentabilidade e desenvolvimento de líderes, com o 

cuidado de buscar, incessantemente, investigações e análises nas correlações entre 

as alterações ocorridas no mundo no decorrer das últimas décadas e os desafios que 

isso enseja aos novos líderes e às corporações.   

 

 

 
Figura 1 – Estruturação da pesquisa  
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Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 
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2 QUADRO TEÓRICO  
 

A régua para estabelecer as alterações globais varia de acordo com o 

observador, pois é verdade que se vive em constante transformação e que, em alguns 

momentos, ela se acentua mais que em outros.  

O presente estudo busca entender, com enfoque na governança e 

sustentabilidade, alguns aspectos macros do mundo, antes de abordar temas mais 

específicos e inerentes ao desenvolvimento de líderes. Não há intenção de afastar-se 

dos objetivos claros e práticos próprios ao processo de gestão empresarial e ao 

mundo dos negócios, pois, em um mundo globalizado, independentemente do porte 

da empresa, não é possível atuar isoladamente, e também se faz necessário quebrar 

paradigmas. Entender dos negócios da empresa deixa, talvez, de ser o maior 

diferencial competitivo de uma organização ou de um líder, sendo muito importante 

estar atento às transformações sociais, pois as empresas podem ser locais, mas os 

líderes precisam ser globais. 

É sempre muito salutar analisar a teoria das organizações sob uma perspectiva 

histórica para que se possa trazer, à luz das reflexões a serem propostas, temas que 

não são lineares, como o comportamento humano e os dilemas políticos e econômicos. 

Enfim, variáveis que tornam possível adentrar nos conceitos e processos executivos 

e gerenciais de uma organização, porém com as devidas ressalvas externas, pois 

examinar o passado a partir da perspectiva da historiografia contemporânea pode 

fazer sentir-se tentado a proclamar que, quando mudam os paradigmas, muda-se com 

eles o próprio mundo (KUNH, 2013).  

Nas últimas décadas, um dos grandes impactos que a sociedade sentiu foi o 

da comunicação, uma vez que não havia tanto acesso oriundo da internet e com tanta 

rapidez. A maneira tradicional de gerir a comunicação, ou seja, de cima para baixo, 

passou por mudanças nas organizações que geraram reflexos na comunicação global, 

segundo Drucker (2006, p. 218): 

 
Estamos nos movendo em direção a organizações e unidades de 
organizações mais concentradas, baseadas em metas, empresariais 
e individuais, muito mais claras em autodisciplinas e em feedback 
sistemático. Se esse for realmente o caso, as empresas terão que 
aprender que precisam construir seu sistema de comunicações sobre 
informações de baixo para cima e não de cima para baixo. A 



27 

 

informação se torna comunicação somente se o recebedor entendê-la 
e aceitá-la. Se a informação flui somente para baixo, isso não pode 
acontecer. A estrutura deve ser baseada na comunicação, de baixo 
para cima, de informações que possibilitam que aqueles no topo 
saibam o que está acontecendo lá embaixo, na ponta da lança.  

 

O cotidiano laboral também passa por alterações, pois mesmo o trabalhador 

mais braçal, aos poucos, começa a ser multitarefa e, por conseguinte, toda vez que 

muda a ação de um subordinado, muda também a ação do seu gestor, assim as 

mudanças são mais rápidas e inevitáveis e os trabalhadores enfrentam de modo 

obrigatório mudanças em suas tarefas, mudança de serviços, produtos e 

reorganizações (TOFFLER, 1980). 

Ao falar em desenvolvimento de líderes, é questionável que uma empresa 

considere que apenas com o feeling dos seus atuais diretores ou proprietários seja 

possível para identificar e capacitar líderes. E, nesse contexto, surgem alguns 

questionamentos: Como é possível capacitar alguém para um cenário novo cheio de 

incertezas? Como capacitar para um processo de transformação social que ainda está 

acontecendo? Se a lógica por trás dos acontecimentos não é visível, é porque a 

transformação ainda está em andamento (FLORIDA, 2011). 

De maneira muito genérica, é possível entender os processos produtivos da 

administração em dois momentos. Em um primeiro momento, quando produtos e 

serviços eram feitos de maneira artesanal e quase que customizada, no qual o talento 

do executor era um grande diferencial. E, em um segundo momento, no qual a 

produção sistêmica gera produtos e serviços de maneira industrializada e em escala, 

perdendo o caráter personalista. Na última década, percebeu-se o aumento 

significativo de temas ligados à criatividade humana, uma forma diferente de pensar, 

agir, comprar, etc., relacionados à ascensão da economia e da classe criativa em 

detrimento dos polos tradicionais industrializados.  

São inúmeros os exemplos de cidades que, nas décadas de 1970 e 1980, foram 

célebres por gerar muita renda e reter pessoas, como Detroit (EUA), e que atualmente 

se encontram em decadência, pois o seu modelo de produção encontra-se 

ultrapassado. E, outras cidades com características mais alternativas, como a região 

do Vale do Silício, próximo de São Francisco (EUA), que hoje se encontram em plena 

ascensão e que retém os melhores profissionais porque conseguem oferecer 

oportunidades de trabalho diversificadas, ambientes mais informais e sustentáveis, 



28 

 

com possibilidade de expressões culturais e religiosas mais integrativas e diversidade 

de gênero e opção sexual mais tolerantes. 

Desses exemplos, surge um questionamento: Será que essas transformações 

sociais faziam parte da agenda de CEOs das empresas em Detroit anos atrás? Eles 

desconheciam as possibilidades de mudanças cujo foco já estava voltado à 

sustentabilidade ou, simplesmente, subestimaram-nas. Variáveis sociais impactam 

diretamente nos negócios, pois o modelo de vida com o qual se estava habituado a 

viver no passado já está esgotado e o modelo de vida que serve para viver no futuro 

ainda não existe (DE MASI, 2014). 

 Um empresário ou líder tem em sua agenda ações muito pragmáticas no que 

diz respeito a resultados, números, performances, entre outros. Da mesma forma, um 

líder acadêmico, por exemplo, também tem sua agenda pautada em metodologias, 

pesquisas, saberes, etc. Mas, em ambos os casos, não é inteligente desconsiderar 

itens que fazem parte não apenas da sua vida no trabalho, mas como um todo, seja 

nos aspectos ambientais, sociais e econômicos que os circundam como cidadão e 

coletivamente como sociedade. Por vezes, o rigor excessivo pela forma afasta a 

riqueza da análise do conteúdo.  

A governança e sustentabilidade são temas significativos que, no senso comum, 

trazem definições equivocadas. O tema liderança também, por vezes, é aplicado em 

demasia em ambientes de RH e pouco em sociedade. Formar um líder para atuar de 

maneira responsável na sua empresa e na sociedade é uma missão árdua, cercada 

de conformismo e de visões contaminadas por exemplos de insucessos. Entretanto, 

para aqueles que persistem em evoluir em busca de um bem comum, isso é algo 

plenamente possível.  

 

2.1 SUSTENTABILIDADE 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU), desde a sua criação, em 1945, tem 

buscado linhas de trabalho pela cooperação internacional, pelo desenvolvimento dos 

países e pela mitigação dessas mazelas, que insistem em permanecer em nossa 

sociedade. Os contrastes só se acentuam e, por vezes, realçam a polarização: se por 

um lado, nunca antes na história, os humanos tiveram tantos recursos tecnológicos à 

sua disposição; por outro, nunca o planeta esteve tão próximo de um colapso.  
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Entre essas incertezas, espera-se realmente que a ciência e a tecnologia sejam 

preponderantes e que influenciem beneficamente no futuro, pois se acredita que será 

muito diferente de tudo o que foi vivenciado até agora, uma vez que a imensa 

quantidade de novas informações disponíveis ao ser humano, intrínseca ao 

crescimento exponencial tecnológico, resulta e resultará em uma comunicação cada 

vez mais rápida. Sendo assim, a gestão do conhecimento, que era realizada por ciclos 

ou por muitos anos, passa a existir ou acabar em horas, minutos ou até em segundos.  

Nesse item, será abordado, inicialmente, um contexto histórico mais amplo e 

introdutório por meio de dois pontos-chave: o holoceno e antropoceno. O holoceno é 

um termo que se usa para compreender o período entre doze ou dez mil anos atrás, 

quando terminaram os efeitos do Período Glacial. Nessa época, o planeta possuía 

uma série de características diferentes, dentre elas se destaca a população humana 

com cerca de 5 milhões de pessoas. Outro ponto relevante é o começo de algumas 

atividades agrícolas e também a construção de agrupamentos com características de 

cidades, além da domesticação de pequenos animais. O antropoceno é uma proposta 

do pesquisador holandês Paul Crutzen, ganhador do Prêmio Nobel de Química de 

1995, que afirma que a inferência maciça do homem no planeta foi capaz, inclusive, 

de dar origem a um novo Período Glacial. Dessa forma, o antropoceno reflete como 

a espécie humana se insere e interfere no planeta, nos mais variados aspectos, sejam 

ambientais, econômicos ou sociais.  

A ação do ser humano produz efeitos que podem gerar alterações no 

ecossistema, muitas vezes de forma imperceptível em curto prazo, porém de maneira 

catastrófica em longo prazo. A humanidade, nos últimos séculos, passou por uma 

série de grandes transformações, entre elas a Revolução Industrial e a massificação 

do consumo, que certamente foi o que causou maiores impactos e grandes mudanças 

em nossa sociedade. Essas alterações também trouxeram uma grande mudança na 

matriz energética do planeta, pois foi preciso energia disponível, em larga escala, para 

dar sustentação à “indústria”.  

Entretanto, essas alterações não foram planejadas e muito menos 

correlacionadas aos possíveis impactos ambientais que poderiam gerar; assim, 

durante muito tempo a base de toda extração esteve atrelada somente a recursos não 

renováveis, tais como: petróleo, gás natural, carvão, urânio, etc. A discussão do uso 

de alternativas de energias renováveis é um tema recente, com muitas lacunas e em 
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busca de um axioma. Encontra-se no campo das discussões e das hipóteses, sendo 

que a mudança ou a criação de uma matriz energética sustentável depende, 

sobremaneira, de interesses muito mais econômicos do que técnicos.  

Todavia, o crescimento populacional, somado ao crescimento da produção e 

consumo, aconteceu em níveis acentuados, fato que acelerou o desequilíbrio nos 

recursos naturais do planeta. Alguns autores abordam esse tema como limites 

planetários. 

Para Rockström et al. (2009), os limites planetários de segurança são o 

aquecimento global; perda de biodiversidade; acidificação dos oceanos; ozônio 

estratosférico; o ciclo biogeoquímico do azoto; o ciclo do fósforo; a utilização de água 

doce; o regime de utilização do solo; a poluição química e a acumulação de aerossóis 

na atmosfera. 

Considerando os conceitos dos limites planetários, Rockström et al. (2009) cita 

algo inquietante que incita à reflexão, deixando evidente que a humanidade está 

causando grandes impactos ambientais no planeta e que os efeitos e consequências, 

ainda que desconhecidos em termos absolutos, estão alterando sistematicamente o 

ecossistema.  

O avanço das ações estratégicas e conjuntas entre os países caminha a passos 

lentos. Exemplo disso foi a Rio + 20, pois a economia de baixo carbono continua a ser 

um desafio apenas para as grandes corporações, que deixaram de priorizar o tema 

em suas agendas porque ele não gera retorno financeiro imediato.  

Abordar os limites planetários abre um caminho que confirma a necessidade 

de tratar esse assunto com um amplo aprofundamento científico e, também, faz-se 

necessário o abandono do senso comum relacionado ao tema. O impacto desses 

limites é medido por meio de uma equação que correlaciona o número de seres 

humanos vivos, os níveis de consumo e a tecnologia. A tabela, a seguir, complementa 

a ideia supracitada: 

 
Tabela 1 – Limites planetários 

SISTEMA 
CONSIDERADO PARÂMETRO 

FRONTEIRA 
PROPOSTA 

ESTADO 
ATUAL 

VALORES 
PRÉ-

INDUSTRIAL 
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Uso global de 
água doce 

Consumo humano de 
água doce (Km por ano) 

4.000 2.600 415 

Mudanças no uso 
do solo 

Porcentagem da 
cobertura terrestre 
convertida para terras 
agrícolas 

15 11,7 Baixa 

Carregamento 
aerossol 

Concentração geral de 
partículas na atmosfera, 
em uma base regional 

A ser determinada 

Poluição química Por exemplo, 
quantidades emitidas, 
concentração de 
poluentes orgânicos 
persistentes, plásticos, 
desreguladores 
endócrinos, metais 
pesados e lixo nuclear 
(no ambiente global ou 
os efeitos sobre os 
ecossistemas e ciclos 
terrestres) 

A ser determinada 

Fonte: Rockström et al. (2009, p. 50). 
 

Há uma grande tendência que defende que alguns desses limites planetários 

já tiveram suas barreiras quebradas. Estudos da Universidade de Estocolmo, 

somados a outros cientistas e universidades e institutos europeus, norte-americanos 

e australianos, propuseram um novo e polêmico sistema, os nove “limites planetários”, 

os quais devem ser respeitados pela humanidade para não desestabilizarem os 

sistemas terrestres essenciais, como as mudanças climáticas bruscas e até 

catastróficas. Três dos limites já foram transgredidos: o aquecimento global, a 

extinção de espécies e o ciclo do nitrogênio (ROCKSTRÖM, 2009). 

Itens a serem preservados sob essa perspectiva passam pela questão do 

consumo de recursos naturais, destruição de biodiversidade, desestabilização do 

sistema climático, contaminação das águas, etc., segundo Klabin (2010, p. 15): 

 
É preciso que se adote o triple bottom line, o que chamamos de linha 
de três pés. Ambiental, econômico e social devem estar juntos em um 
modelo de governança e isso ainda não é visto. Hoje, mais de 85% da 
energia do planeta é baseada numa matriz energética que ultrapassou 
os limites de capacidade do planeta de sobrevivência. Por quê? 
Porque as emissões de gases de efeito estufa começaram a provocar 
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um aumento de temperatura, monitorados pela melhor ciência do 
planeta. E a melhor ciência do planeta sabe muito bem quais são os 
limites dentro dos quais o planeta e a nossa espécie poderão conviver 
nos modelos atuais. 

 

Transformar conceitos em ações sustentáveis efetivas e de grande importância 

tem se mostrado uma batalha hercúlea, pois se percebe que, nas camadas sociais 

nas quais há esclarecimento sobre o que é imprescindível ser feito de imediato, falta 

a motivação financeira. E, nas camadas nas quais o assunto ainda é de difícil acesso 

ou interpretação, prevalece a ignorância que corrobora o equívoco de que, de alguma 

maneira, tudo ficará bem.  

No fim da década de 1970, uma equipe de cientistas do Massachusetts Institute 

of Technology estudou a relação entre consumo desenfreado, o crescimento 

demográfico e a degradação ambiental. Esse estudo teve como resultado o livro The 

limits to growth (Os limites do crescimento), em que os autores afirmam que “as 

práticas de produção e consumo, aliadas ao crescimento populacional, provocariam 

um declínio súbito da capacidade industrial das nações (SILVA et al., 2012, p. 40). As 

premissas para as ações de preservação não devem estar baseadas apenas nos 

aspectos econômicos, mas devem ser pensadas estrategicamente e com o foco em 

longo prazo, pois o crescimento populacional e a industrialização em massa reforçam 

a necessidade de se repensar a matriz energética, criando no mínimo uma nova 

governança de boas práticas mundiais, sob o tripé ambiental, econômico e social.  

Segundo Silva et al. (2012), quase 40 anos depois Stephen Pacala indica que 

as “500 milhões de pessoas mais ricas do mundo (aproximadamente 7% da população 

mundial) são atualmente responsáveis por 50% das emissões globais de dióxido de 

carbono, enquanto os 3 bilhões mais pobres são responsáveis por apenas 6%” (SILVA 

et al., 2012, p. 41). 

Com a industrialização global, as consequências ambientais por ela geradas 

cresceram de maneira nunca antes vista pela humanidade, especialmente quando o 

homem precisa ou precisou gerar energia, impactando o meio ambiente 

negativamente. A economia e a política, mesmo com o passar dos séculos, também 

se mostraram ineficazes e nunca atingiram o grau de maturidade almejado. Chegou-

se a um novo milênio com uma produção em escala recorde e um consumo 

massificado inigualável a qualquer outro período da história, porém com a natureza 
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extremamente frágil e com milhões de pessoas morrendo por falta de água e de fome. 

E, apesar disso, muitas pessoas acreditam que esse assunto é problema do governo 

ou de qualquer outro ente, menos de si próprias e, sendo assim, correm os riscos que 

atualmente ameaçam o futuro. Esses riscos não diminuem pelo fato de que muitas 

pessoas, de vários níveis do conhecimento, não se importam com essa questão 

(BOFF, 2012).    

Mediante tais constatações, não é possível dissociar as ações empresariais 

desses impactos mundiais. Quando ocorreram essas ações empresariais, elas foram 

executadas por meio de líderes, não foram? Ainda que ocorressem em outro momento, 

e que a denominação não fosse a de líder, existiam pessoas à frente de empresas no 

período da massificação e da escalonada no consumo.  

Há mais de meio século, os impactos sociais e ambientais negativos vêm sendo 

apontados por especialistas. São exemplos as publicações clássicas, como o livro 

Silent spring, que aborda os efeitos nocivos do uso de pesticidas (SILVA et al., 2012). 

Em contraposição à análise supracitada, Capra (2006, p. 19), já no começo da 

década de 1980, afirmava:  

 
É uma crise complexa, multidimensional, cujas facetas afetam todos 
os aspectos de nossa vida – a saúde e o modo de vida, a qualidade 
do meio ambiente e das relações sociais, da economia, tecnologia e 
política. É uma crise de dimensões intelectuais, morais e espirituais; 
uma crise de escala e premência sem precedentes em toda a história 
da humanidade. Pela primeira vez, temos que nos defrontar com a real 
ameaça de extinção da raça humana e de toda a vida no planeta.  

 

A ciência exerceu um papel fundamental na evolução humana e, ainda, talvez 

possa realmente ser o grande diferencial do pensamento da espécie, ao buscar novos 

olhares diante dessa difícil verdade da finitude da Terra e seus recursos, pois ainda 

há condições de reverter os severos impactos produzidos pela ação do homem no 

planeta, uma vez que pesquisar o passado a partir das perspectivas da história pode 

fazer sentir-se tentado a proclamar que, quando mudam os paradigmas, muda-se com 

eles o próprio mundo (KUHN, 2013).  

A adoção do conceito de sustentabilidade não gerou e não gera uma mudança 

imediata nas ações das empresas, dos governos e das pessoas. Entretanto, ao 

relativizar a análise considerando um mundo no qual países, empresas e pessoas 
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vivem fases e momentos completamente diferentes, apesar de interligados por meio 

da tecnologia, não significa que estar conectado é sinônimo de estar no mesmo grau 

de conhecimento.  

 

2.2 OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Desde o início do ano de 2015, a ONU tem trabalhado de maneira audaciosa 

no sentido de divulgar nas esferas públicas, privadas e no terceiro setor, por meio de 

mídias, palestras, encontros de líderes, uma das suas principais pautas para os 

próximos tempos: a nova agenda de desenvolvimento, norteada pelos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, comumente chamados de ODS.  

Entre suas premissas, está o fortalecimento da paz universal e o fim da pobreza 

em todas as suas dimensões, talvez sendo este último um dos seus maiores desafios. 

Por conseguinte, este trabalho baseia-se nos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio, estabelecidos no ano 2000, que possuíam, inicialmente, oitos grandes 

objetivos de combate às desigualdades, listados no quadro 1 abaixo:  

 
Quadro 1 – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

ODM 

1 - Erradicar a extrema pobreza e a fome 

2 - Atingir o ensino básico universal 

3 - Promover igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres 

4 - Reduzir a mortalidade na infância 

5 - Melhorar a saúde materna 

6 - Combater HIV/AIDS, malária e outras doenças 

7 - Garantir a sustentabilidade ambiental 

8 - Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento 

Fonte: Adaptado de ONU (2015a). 
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De lá para cá, muitos avanços foram alcançados, como: a redução da pobreza 

e do número de mortes infantis, o aumento no combate às doenças endêmicas, o 

acesso à água potável, entre outros. Mas os desafios ainda são gigantescos, pois a 

dimensão e a complexidade desses itens são mundiais.  

Atualmente, os 17 novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas 169 

metas formam esse grande plano de ação mundial, conforme o quadro 2 abaixo: 

 
Quadro 2 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

1) Erradicar a pobreza 2) Fome zero e agricultura 
sustentável 

3) saúde e bem-estar 

4) Educação de qualidade 5) Igualdade de gênero 6) Água potável e 
saneamento 

7) Energia limpa e acessível 8) Trabalho decente e 
crescimento econômico 

9) Indústria, inovação e 
infraestrutura 

10) Redução das 
desigualdades 

11) Cidades e comunidades 
sustentáveis 

12) Consumo e produção 
responsáveis 

13) Ação contra a mudança 
global do clima 

14) Vida na água 15) Vida terrestre 

16) Paz, justiça e 
instituições eficazes 

17) Parcerias e meios de 
implementação 

 

Fonte: Adaptado de ONU (2015b). 

 

Portanto, ao mesmo tempo que eles têm o intuito de cobrir as lacunas que os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio deixaram em aberto, buscam trabalhar de 

maneira integrada não só com governos, mas também com as empresas, sob as 

dimensões da sustentabilidade e aglutinando as visões econômica, social e ambiental. 

Em uma abordagem contemporânea, desenvolvimento sustentável significa 

suprir as necessidades da geração atual, sem prejudicar as gerações futuras. Esse 

desenvolvimento deve privilegiar qualidade, em vez de quantidade, aumentando a 

reutilização e a reciclagem (SILVA et al., 2012, p. 29). 
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Um dos desdobramentos dessa pauta diz respeito à estrutura empresarial, com 

a adoção da prática de negócios inclusivos que venham a contribuir com o 

desenvolvimento sustentável. Dessa maneira, nota-se um movimento visível de 

aproximação aos projetos estruturados mundialmente pela ONU, pois, além dos 

tradicionais parceiros governamentais, terceiro setor e as universidades, há uma 

aproximação cada vez maior com o mundo dos negócios, dando início a uma mudança 

significativa na agenda dos líderes empresariais. 

O tema liderança é recorrente nas discussões acadêmicas ou empresariais, e 

as diferentes abordagens sobre ele sempre incentivam o debate. Talvez a área 

científica que mais se aprofunde nesse assunto seja a Administração, que por seus 

subsistemas (recursos humanos, relações do trabalho, psicologia organizacional, etc.) 

contribui com suas pesquisas científicas, grupos de trabalho e também pela visão 

gerencial aplicada das empresas.  

Devido à questão empreendedora, gerada na criação do negócio, as marcas 

dessa visão se tornam muito presentes na cultura organizacional da empresa, que 

ultrapassa, inclusive, a barreira do tempo, pois a instituição pode continuar a praticar 

e acreditar em valores deixados por seu líder, mesmo após a sua morte, ou seja, a 

continuidade do negócio pode estar atrelada às premissas do passado. Nas empresas 

de pequeno e médio porte, a palavra liderança ainda tem outra conotação, pois, de 

um modo geral, a liderança remete à visão do fundador ou dos fundadores.   

Sob o ponto de vista empresarial, faz-se interessante analisar o depoimento do 

empresário Jorge Gerdau: 

 
Quando tratamos do processo de gestão para empresas, sejam 
familiares ou não familiares, a primeira coisa a fazer é reconhecer que 
vivemos, hoje, num mundo extremamente mais complexo do que já 
vivemos em qualquer época, seja pela dimensão dos mercados, pela 
concorrência, pela globalização, pela profissionalização ou pelas 
especializações. As estruturas de empresa de hoje, inseridas num 
cenário de competitividade e concorrência exigem uma transparência 
absoluta de tudo o que é feito e decidido (ROSSETTI; ANDRADE, 
2012, p. 8). 

 
 

O que não parece ser um raciocínio muito complexo, a princípio, seria imaginar 

que a premissa que levou um líder a ser inovador no passado, ou ter um diferencial 

competitivo que contribuiu de maneira decisiva na construção de seu negócio, não 
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necessariamente será a mesma premissa que irá manter esse negócio com sucesso 

nas gerações futuras. Note-se que a abordagem não está no fato de a premissa ser 

ruim, ultrapassada ou mesmo errada, mas simplesmente porque os cenários mudam. 

Dessa maneira, a discussão sobre os avanços na gestão de empresas e o 

papel de seus líderes começou a se tornar mais robusta nas últimas décadas e, a 

partir disso, houve uma preocupação maior com a escassez dos recursos naturais, 

por parte das empresas, na década de 1970, mas especialmente em 1990, quando as 

organizações investiram em inovação. 

O desafio que levou diversas empresas a incorporarem a busca da 

sustentabilidade é estar à frente de um problema que poderia colocar em xeque o 

crescimento do sistema econômico (SILVA et al., 2012). Além disso, a perenidade dos 

negócios de muitas companhias começou a entrar em declínio, com a adoção de 

práticas equivocadas na condução dos negócios, seja pela falta de transparência e 

brigas internas pelo poder, seja pelas dificuldades para gerir de maneira eficaz os 

processos ambientais e sociais que impactam a empresa.  

Uma visão mais conceitual das práticas de governança corporativa pressupõe 

que: 

 
Em princípio podemos afirmar que a adoção das melhores práticas de 
governança corporativa assegura a boa gestão e, em consequência, 
a longevidade e a sustentabilidade da empresa. Ou seja, depois de 
discutidas, institucionalizadas nas companhias e divulgadas ao 
mercado, não se vislumbraria, a priori, que uma empresa viesse a 
sofrer grandes perdas patrimoniais em razão de vicissitudes 
significativas na sua alta gestão (IBGC, 2013, p. 47). 

 

As mudanças que ocorrem no mundo corporativo são sutis, porém muito 

interessantes para reflexão. A percepção empresarial sempre esteve atrelada ao lucro, 

que é a busca constante das organizações e seus executivos. Entretanto, começa-se 

a observar empresas que tiveram lucros exorbitantes durante alguns anos e que 

quebraram por ações equivocadas relacionadas à falta de sustentabilidade em seus 

empreendimentos, seja nos aspectos ambientais e sociais, seja pela ausência de 

mecanismos de governança apropriados.   

Aos poucos, o tema sustentabilidade começa a sair da agenda dos especialistas 

e passa a fazer parte da pauta corporativa. A evolução acontece de maneira paulatina, 
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em que muitas corporações passam a praticar ações sustentáveis simplesmente para 

atender à legislação de cunho restritivo e punitivo. Talvez essa seja a causa principal 

para dar início ao processo no meio empresarial, momento em que elas começam a 

trabalhar em ações compensatórias ou de caráter donativo e, por isso, “colaboram” com 

o mercado ou em determinada campanha utilizando a imagem da empresa. Porém já 

existem inúmeros casos fora das corporações que, em seu nascedouro, compreendem 

a importância de o tema estar intrínseco à sua missão, seja com o objetivo de agregar 

ainda mais valor ao seu core business ou por serem sabedores da função social de 

uma empresa com a sociedade.  

Segundo Sachs (2002), a sustentabilidade organizacional deve ser composta 

pelos pilares: social, cultural, ecológico, ambiental, territorial, econômico e político, nos 

níveis nacional, internacional e intertemporal, ou seja, considerando o legado para as 

próximas gerações. Sachs (2002) propõe ainda que o desenvolvimento sustentável, 

com base nos pilares apresentados a seguir, é um caminho para a construção de uma 

sociedade equilibrada, mas acredita que o debate não se encerra em sua proposta. 
 

Quadro 3 – Sustentabilidade organizacional 

Social 
a. Alcance de um patamar razoável de homogeneidade social. 
b. Distribuição de renda justa. 
c. Emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente. 
d. Igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais.  

Cultural 
a. Mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à 
tradição e inovação). 
b. Capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional 
integrado e endógeno. 
c. Autoconfiança combinada com abertura para o mundo. 

Ecológico 

 

a. Preservação do potencial da capital natureza na sua produção de 
recursos.  
b. Limitar o uso dos recursos não renováveis. 

Ambiental 
a. Respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas naturais. 
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Territorial 
a. Configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das 
inclinações urbanas nas alocações do investimento público). 
b. Melhoria do ambiente urbano. 
c. Superação das disparidades inter-regionais. 
d. Estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas 
ecologicamente frágeis (conservação da biodiversidade pelo 
ecodesenvolvimento). 

Econômico 
a. Desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado. 
b. Segurança alimentar. 
c. Capacidade de modernização contínua dos instrumentos de 
produção.  
d. Inserção soberana na economia internacional. 

Política Nacional 
a. Democracia definida em termos de apropriação universal dos 
direitos humanos. 
b. Desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o 
projeto  nacional, em parceria com todos os empreendedores. 
c. Um nível razoável de coesão social. 
Internacional 
a. Eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia 
da paz e na promoção da cooperação internacional. 
b. Um pacote norte-sul de ecodesenvolvimento, baseado no princípio 
de igualdade (regra do jogo e compartilhamento da responsabilidade 
de favorecimento do parceiro mais fraco). 
c. Controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de 
negócios. 
d. Controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução 
na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais.  
e. Prevenção das mudanças globais negativas, proteção da 
diversidade biológica (e cultural) e gestão do patrimônio global, como 
herança comum da humanidade. 
f. Sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional e 
eliminação parcial do caráter de commodity da ciência e tecnologia, 
também como propriedade da herança comum da humanidade. 

Fonte: Sachs (2002, p. 85). 

 

2.3 GOVERNANÇA E SEUS DESAFIOS 

 

 A governança global possui marcos significativos no seu processo evolutivo e 

que podem ser considerados marcos históricos. Seus grandes pilares podem ser 

classificados em: 
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• O ativismo pioneiro de Robert Monks. 

• O Relatório Cadbury. 

• Os princípios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). 

• A Lei Sarbanes-Oxley (SOX). 

De maneira resumida, seguem as definições:  

• Robert Monks acreditava piamente que uma empresa que conseguisse implantar 

sistemas e práticas, com o objetivo de promover um monitoramento extensivo para 

o acompanhamento consciente dos acionistas, agregaria muito mais riqueza 

àquele que não tem. Dessa forma, a empresa promovia a posição dos investidores 

profissionais com caráter institucional (ROSSETTI; ANDRADE, 2012).  

• O Relatório Cadbury, de 1992, propunha a implantação de dois itens de extrema 

relevância na governança: a prestação de contas de maneira responsável e a 

transparência. Esse trabalho gerou grande influência na Europa e na América, 

especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos.  

• A OCDE teve em seu escopo o objetivo de auxiliar seus países-membros na adoção 

e no melhoramento contínuo da governança. Seu foco eram as empresas de capital 

aberto e seus bons exemplos serviram para as demais de capital fechado. Conclui-

se, então, que não há apenas um único modelo de governança, mas que eles 

devem estar em perspectiva e em constante evolução.  

• A Lei Sarbanes-Oxley visa garantir a criação de mecanismos para apoio às 

empresas em nível mundial, mitigando risco dos negócios a todos os envolvidos. 

Dessa maneira, essa lei ajuda a promover a regulação da vida corporativa de 

acordo com suas bases: accountability, disclosure e fairness. 

Além dos aspectos supracitados, é relevante mencionar que as interligações 

mundiais deveriam acontecer por intermédio dos países, blocos econômicos ou 

empresas multinacionais, pois dessa maneira haveria uma maior padronização no que 

tange à governança. A adoção de práticas contábeis mundiais, leis internacionais e 

acordos, códigos de éticas e condutas buscam dar uma maior segurança ao capital e 

à sua circulação, conforme citam Álvares, Giacometti e Gusso (2008, p. 41): 

 
O desenvolvimento e o fortalecimento do mercado de capitais em todo 
o mundo têm influenciado positivamente a adoção de práticas de 
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governança corporativa. Esse movimento envolve empresas em geral 
e outras entidades privadas e governamentais, com ou sem finalidade 
de lucro, as quais têm sido encorajadas a melhorar as práticas de 
gestão e a inserção mais visível nas comunidades que atuam.  

 

Esse movimento praticamente obriga as empresas que atuam nacionalmente 

a ficarem atentas às práticas globais, mesmo que não trabalhem com importação ou 

exportação de produtos ou serviços. Sendo assim, apesar de não haver planejamento, 

naturalmente os líderes no Brasil, por exemplo, começam a ter uma visão mais 

aprofundada sobre boas práticas, seja em virtude de normas contábeis e jurídicas, 

seja para auxiliar os acionistas na valorização do seu negócio.  

A liderança, por mais contraditório que pareça, não pode estar baseada apenas 

em pessoas, mas, também, deve basear-se em uma sistematização organizacional. 

Considerando a importância da qualificação societária da empresa, pode-se afirmar 

que qualquer organização precisa de um planejamento para o desenvolvimento de 

seus líderes. O planejamento remete à discussão de carreiras, ao papel do fundador, 

no caso de empresas familiares e, ao perfil dos potenciais sucessores, além de tratar 

de assuntos com características subjetivas e com variáveis externas, como: mercado, 

concorrentes, novas tecnologias, competências, administração, aspectos regulatórios, 

etc.  

A busca de equilíbrio nessas relações é vital para que o processo de sucessão 

e troca de líderes aconteça sem sobressaltos à empresa, pois no mundo empresarial 

há paradigmas cotidianos, como é o caso da seleção de um CEO, em que é preciso 

compatibilizar as habilidades exigidas pela organização e os pontos fortes do 

candidato, necessário papel decisivo do CAD (ÁLVARES; GIACOMETTI; GUSSO, 

2008), pois em diversas empresas esse é papel exclusivo do CAD. Já em empresas 

fechadas, a prática pode estar vinculada à decisão dos sócios, o que pode gerar 

conflitos de interesses e com posicionamentos políticos, e não técnicos.  Nesse 

diapasão, observa-se que há espaço para que a contratação e, principalmente, o 

desenvolvimento de líderes sejam tratados de maneira padronizada, usando nessa 

modelagem as premissas da governança e sustentabilidade, nas fases de atração, 

retenção e desenvolvimento de pessoas.   

As relações entre o mundo corporativo e a sociedade, entre as empresas de 

uma mesma cadeia de negócios, bem como nas companhias, entre os acionistas, 
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conselhos e direção executiva, têm se modificado substancialmente nos últimos 30 

anos, sendo o foco preliminar da governança a análise dos objetivos das companhias, 

tendo em vista suas interfaces com as demandas e os direitos de outros constituintes 

organizacionais definidos genericamente como stakeholders. Cabe ressaltar que, em 

contrapartida, nas economias de mercado as empresas são predominantemente 

constituídas por pessoas que integralizam recursos não exigíveis, assumindo uma 

diversidade de riscos que estão relacionados às demandas, às pressões e aos direitos 

de outros stakeholders. 

Segundo Rossetti e Andrade (2012), a definição de stakeholders pode ser 

classificada em quatro grupos:  

1. Stakeholders, denominação genérica de proprietários e investidores. 

2. Os internos, efetivamente envolvidos com o monitoramento e a geração de 

resultados nas companhias. 

3. Os externos, que estão integrados à cadeia de negócios. 

4. O entorno, que engloba categorias não participantes diretamente das cadeias de 

geração de valor, mas também alcançadas pelos objetivos corporativos e pelos 

critérios com que são tomadas as decisões para maximizá-los. 

Inicialmente, a governança era muito mais centrada nos processos de 

mediação de conflitos, causados entre proprietários e gestores pela dispersão da 

propriedade e o consequente afastamento passivo dos acionistas (ROSSETTI; 

ANDRADE, 2012). 

Os líderes possuem, de modo geral, características culturais muito acentuadas 

de acordo com a sua formação cultural, acadêmica e religiosa e que geram 

repercussão na forma de liderar seus negócios. Segundo Schein (2009), “basicamente, 

as culturas emergem de três fontes: as crenças, os valores e as suposições dos 

fundadores da organização. As experiências de aprendizagem dos membros do grupo 

à medida que a organização se desenvolve; e as novas crenças, valores e suposições 

introduzidos por novos membros e líderes”. 

Outro exemplo é que, à medida que uma empresa de pequeno porte começa a 

atingir um grande crescimento e se estabiliza na sua atuação, é comum encontrar 

novos desafios de gestão para que ela possa se expandir ou perpetuar-se no mercado 

em que atua. Porém, as mudanças, que em um primeiro momento parecem ser 

profissionalizantes, podem gerar consequências difíceis de serem administradas, mas, 
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se uma organização for bem-sucedida no cumprimento de sua missão, amadurecerá 

e, provavelmente, crescerá (SCHEIN, 2009). 

Para a operacionalização da governança, é importante observar os vários 

aspectos organizacionais, tantos os quantitativos, compostos por estruturas de 

orçamentos, lucros, impostos, dividendos, quanto os qualitativos, como as políticas, 

procedimentos, códigos, entre outros. Agir com transparência e se comunicar 

claramente com os agentes internos e externos, entender as variáveis culturais e 

implantar ações e controles sistêmicos, bem como entender as expectativas dos 

stakeholders são um exercício obrigatório, pois eles cobram ou serão cobrados sobre 

suas responsabilidades corporativas ou de quem as representam. 

A seguir, no quadro 4, são apresentados os conceitos sintéticos dos 8 Ps da 

governança corporativa.  

 
Quadro 4 – Os 8 Ps da governança corporativa 

PROPRIEDADE PRINCÍPIOS 
Atributo fundamental, diferenciador das 
companhias. Tipologias. 
Familiar, consorciada, estatal, anônima. 
Concentrada, pulverizada. 
Estreitas relações com as razões de ser e 
com as diretrizes de governança. 

Legados éticos dos fundadores. 
Código de conduta formalizado. 
Valores universais da boa governança. 
Fairness. Senso de justiça e equidade. 
Disclosure. Transparência quanto aos resultados, 
oportunidade e riscos. 
Accountability. Prestação responsável de contas. 

PROPÓSITOS PAPÉIS 
Alinhamento da Administração. 
Missão (propósito orientador). 
Visão (propósito empresarial). 
Estratégia bem fundamentada para os 
negócios e a gestão. 
Maximização do Retorno Total dos 
Investimentos dos Shareholders (RTS). 
Conciliação do RTS com os interesses de 
outros stakeholders. 

Clareza da separação de papéis. 
Acionistas, conselheiros, gestores. 
Conselho de Administração e Diretoria Executiva. 
Chairman e CEO. 
Alçadas e responsabilidades claramente 
definidas.  

PODER PRÁTICAS 
Estrutura de poder claramente definida, 
visível e aceita. 
Ausência de sinais de lutas pelo poder, de 
consequência destrutiva. 

Não acumulação das presidências do Conselho 
de Administração e da Diretoria Executiva. 
Conselho de Administração: dimensões, 
constituição, atribuições e focos eficazes. 
Empowerment dos órgãos de governança 
constituintes do ambiente de governança. 
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Lideranças fortes, admiradas interna e 
externamente por estilos e competências 
reconhecidas. 
Estrutura organizacional bem definida e 
preenchida por critérios meritocráticos. 
Definição compartilhada de decisões de 
alto impacto. 
Planejamento das sucessões nos órgãos 
da administração. 

Fluidez nos canais internos de comunicação e 
nas relações internas e externas. 
Gestão de conflitos de interesses, de transações 
entre partes relacionadas e de custos de agência. 

PESSOAS PERPETUIDADE 
Gestão estratégica de RH. 
Clima organizacional avaliado com 
regularidade e com altos índices de 
favorabilidade. 
Meritocracia. Programas de Premiação por 
Resultados (PPR) bem definidos e bem 
geridos. 
Processo sucessório para funções-chave 
da companhia. 

Salvo em casos excepcionais, objetivo último das 
organizações. 
Presente em todas as empresas, com maior 
visibilidade nas familiares. 
Fortemente associável a: 

• Ciclo de vida dos negócios. 
• Coesão e alinhamentos internos 
• Perspectivas promissoras de resultados. 
• Atributos, posturas e qualidade da 

Administração. 
Atenção ao tripé da sustentabilidade: Triple 
Bottom Line. 

Fonte: Adaptado de Rossetti e Andrade (2012).  

 

Dessa maneira, todos os Ps devem se relacionar para assegurar o principal 

objetivo das organizações, ou seja, o de se perpetuar de modo crescente em suas 

áreas de atuação.  

 
 

Figura 2 – Os 8 Ps da governança corporativa 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Fonte: Adaptado de Rossetti e Andrade (2012).  
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Do ponto de vista prático, os autores Rossetti e Andrade (2012) e Arruda Filho 

(2011) apresentam uma metodologia baseada nos 8 Ps para avaliação do estágio de 

maturidade e desenvolvimento da governança nas empresas. Sua aplicação torna 

possível identificar as potencialidades e fragilidades em cada uma das dimensões, 

detectando lacunas e apontando características e necessidades de aprimoramento. 

Além disso, os 8 Ps permitem avaliações independentemente do tipo de organização, 

como o estudo de governança corporativa em empresas familiares, publicado pelo 

IBGC em 2011 (ROSSETTI; ANDRADE, 2012). 

Ao discorrer sobre sustentabilidade e governança, têm-se premissas muito 

mais bem estabelecidas do que atualmente demonstram ser a base para uma 

realidade empresarial muito mais abrangente e complexa que o mundo empresarial 

exige. Dessa forma, faz se necessário um trabalho grande de formação de líderes que 

tragam um background à altura. E, nesse momento da pesquisa, passasse a tratar da 

formação e desenvolvimento de líderes, tema que merece extrema atenção.  

 

2.4 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA LÍDERES SUSTENTÁVEIS  

 

O principal papel dos líderes sustentáveis é ter a plena convicção de que fazem 

parte do todo, seja em suas aspirações como empresários, nas obrigações como 

cidadão, em suas relações com a natureza como homem, seja em suas interações 

sociais como indivíduo. A busca de melhores práticas é uma das principais missões 

de um líder sustentável, pois a adoção das melhores práticas de governança 

corporativa assegura a boa gestão e, em consequência, a longevidade e a 

sustentabilidade da empresa (IBGC, 2013). 

Falar em desenvolvimento de líderes é falar em perspectiva e, talvez, ainda 

seja um dos itens da administração de empresas que mais se desenvolva de uma 

maneira exponencial, fruto das contribuições colhidas com o advento da internet e das 

evoluções tecnológicas.  

A educação também pode ser vista como a arte e ciência de orientar adultos 

para aprender (PACHECO et al., 2009). Ultimamente, o interesse demonstrado pelos 

pesquisadores fez com que a Andragogia se tornasse um componente que provoca 

mudança em crenças, princípios, metodologias e didática, que até então foram 

aplicadas no aprendizado de crianças. 
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Muitos questionamentos surgem quando o assunto é a formação de um líder: 

como prepará-lo, se sua formação deve ser no exterior ou no Brasil, se deve iniciar 

sua carreira em cargos operacionais até chegar a alcançar um nível hierárquico maior, 

se deve adquirir antes uma sólida experiência acadêmica e somente depois inserir-se 

no mercado de trabalho, etc. Em busca de algumas respostas, neste estudo serão 

abordados os pontos mais importantes para a capacitação de pessoas e reflexões 

sobre esse processo. 

 No século XIX, havia um histórico de ações relacionadas a treinamentos 

sistematizados que, em um primeiro momento, estavam muito ligadas às atividades 

operacionais e também às que necessitavam de trabalhos customizados. Durante o 

século seguinte, os modelos foram se aprimorando, passando pelas fases 

operacionais e táticas, até chegarem aos patamares mais estratégicos das 

organizações. A partir desse momento, é dado um grande passo com relação aos 

treinamentos, pois esse processo sugere capacitação ao indivíduo de maneira a 

agregar valor ao negócio e a gerar resultados tangíveis. O treinamento é fundamental 

para o complemento da educação, é polivalente e universal como apoio para o 

desenvolvimento de competências técnicas, operacionais, organizacionais, de 

liderança e de gestão (BOOG; BOOG, 2006). 

As palavras “liderança” ou “líder”, no mundo corporativo, soam como algo novo, 

que nasceu em substituição ao chefe e que remetem ao modelo tradicional de gestão. 

Para contextualizar, a massificação da sociedade talvez seja um dos pontos que 

se apresenta com grande destaque quando se fala de modelos tradicionais de 

gestão, pois, ao produzir em massa, é necessário um alto nível de padronização e 

especialização da mão de obra, bem como uma unidade de comando muito 

centralizada e com estruturas rígidas. O quadro 5 a seguir ilustra essa situação: 

 
Quadro 5 – Princípios da Teoria Clássica da Administração 

 

 

 

 

Unidade de comando: Um empregado só deve receber ordens de um único superior. 
Hierarquia: A autoridade do superior sobre o subordinado caminha do topo para a 
base da organização; essa cadeia que é resultante do princípio da unidade de 
comando que deve ser usada como canal de comunicação e de tomada de decisão. 
Amplitude de controle: O número de pessoas que se reportam a um superior não 
deve ser tão grande a ponto de criar problemas de comunicação e coordenação. 
Assessoria e linha: O pessoal de assessoria pode oferecer importante ajuda de 
orientação, mas deve ter cuidado para não violar a linha de autoridade. 
Iniciativa: Deve ser encorajada em todos os níveis da organização. 
Divisão do trabalho: A administração deve buscar atingir um grau de especialização 
de forma a permitir que se chegue aos objetivos da organização de maneira eficiente. 
Autoridade e responsabilidade: Deve-se levar em conta o direito de dar ordens e 
exigir obediência, chegando a um bom equilíbrio entre autoridade e responsabilidade. 
Não tem sentido dar a alguém a responsabilidade por um trabalho caso a essa pessoa 
não seja dada a adequada autoridade para executar tal responsabilidade. 
Centralização da autoridade: Até certo ponto sempre presente, devendo variar para 
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Fonte: Morgan (2011, p. 29). 

 

Em uma estrutura hierárquica rígida não há muito espaço para 

questionamentos porque é tudo muito verticalizado, pois, para que a comunicação 

chegue aos vários níveis da organização, a disciplina organizacional é algo que deve 

vir muito antes do dinamismo ou do espírito questionador, de acordo com Drucker 

(2006, p. 60): 

 
Quando Frederick Taylor iniciou aquilo que depois se chamaria 
Administração Científica, estudando a remoção de areia com uma pá, 
nunca lhe ocorreu perguntar: “Qual é a tarefa? Por que executá-la?”. 
Tudo o que ele perguntou foi “como ela é executada?”. Quase 
cinquenta anos depois, Elton Mayo (1880-1949), de Harvard, 
preparou-se para demolir a Administração Científica e substituí-la por 
aquilo que viria a ser chamado de Relações Humanas. Mas, como 
Taylor, ele nunca perguntou: “Qual é a tarefa? Por que executá-la?”. 

 

Muitas vezes, questionar um nível hierárquico superior em uma empresa que 

possui fortes características pautadas nos modelos tradicionais de gestão pode 

parecer uma afronta. Entretanto, cada vez mais essa centralização excessiva acaba 

ficando restrita às empresas cujos segmentos são muito estáveis e com processos de 

produção físicos, pois na comercialização de bens e serviços fica cada dia mais difícil 

atrair, reter e desenvolver talentos, ou mesmo ter vantagem competitiva, sem ter 

pessoas que, além das obrigações rotineiras de trabalho, consigam gerar novas ideias, 

melhorias e projetos e trazer clientes para a empresa. 

Atualmente, tanto o liderado quanto os líderes buscam novas alternativas para 

a gestão, há algo mais compartilhado, amplo, vertical, no qual prevalecem as relações 

de troca e ganho mútuo, algo que gere legado e que traga bons resultados para si e 
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para o mundo. Dessa forma, a expressão “líder sustentável” se torna mais comum. 

Segundo Voltolini, essa expressão significa que: 

  
Não por outro motivo, a educação inclui-se, segundo o Pacto Global 
da ONU, entre os quatro grandes desafios-chave para os líderes 
globalmente responsáveis. O primeiro repto consiste justamente em 
reestruturar a forma de educar os executivos, ajustando-a às 
demandas desses novos tempos, marcados pelo aquecimento global, 
pela ressignificação das relações homem-natureza e homem-trabalho, 
e pela assunção de responsabilidades antes inteiramente delegadas 
aos governos. O segundo desafio, mais abrangente, diz respeito a 
pensar e agir em um contexto global. O ambiente operacional das 
corporações – como se sabe – ficou a tal ponto complexo que, no 
mundo globalizado, tornou-se imperativo saber conjugar forças antes 
compartimentadas, como as tecnológicas, políticas financeiras, 
ambientais e sociais (VOLTOLINI, 2011, p. 27). 

 
O simples fato de um líder precisar estar conectado com o mundo o eleva a um 

patamar que, durante séculos, foi ocupado apenas por reis ou rainhas ou por grandes 

personalidades. O conhecimento global não permite mais o privilégio da ignorância, 

da burocratização, da decisão irracionalmente centralizada. Viver em rede significa 

buscar o equilíbrio.  

Para a busca ou formação de um líder, é necessário um mínimo de 

estruturação. Ao discutir e analisar modelos de gestão, entende-se o quanto esse 

assunto é abrangente, incipiente e precisa ser aprofundado, pelas questões da 

governança em empresas, contradições de modelos de gestão e influência das novas 

tendências das pessoas em relação a um mundo de grandes e ininterruptas 

transformações.   

É difícil generalizar modelo de gestão sem considerar o porte ou segmento da 

empresa, a variedade de empresas, pois suas peculiaridades são muito amplas, 

inclusive sob os aspectos culturais, locais, religiosos, políticos, etc. Outros pontos são 

bem latentes, como os itens relacionados à tomada de decisão, descentralização do 

poder, níveis hierárquicos rígidos, cultura organizacional, valores, entre outros.  

A evolução dos modelos nos últimos cem anos gerou avanços consideráveis 

no modus operandi das organizações. A incerteza quanto ao futuro nasce com a 

natureza da imprevisibilidade humana, porém pode-se buscar uma premissa baseada 

na análise dos fatos históricos relativos aos avanços tecnológicos. Pela primeira vez, 

após muitos séculos, o homem, nas próximas décadas, poderá precisar não apenas 
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de uma mudança na visão gerencial da administração, mas também nas bases da 

sociedade, tendo em vista, principalmente, a alteração de pontos da natureza humana 

há muito tempo consolidados, como a aprendizagem e a comunicação. 

As mudanças no ensino são bem significativas devido à tecnologia e seus 

acessórios. As formas de escrever, ouvir e enxergar o mundo estão mudando, fato 

que pode mudar o rumo das interações sociais e nivelar o acesso à informação para 

diversas camadas sociais, pois o desenvolvimento é uma linha de crescimento 

contínuo, estruturado em etapas que se superpõem com vistas ao crescimento do 

indivíduo e dos grupos (PACHECO et al., 2009). 

Os ciclos dos novos modelos de gestão estão cada vez menores e, sendo 

assim, o número de empresas que conseguirão sobreviver apenas pelo esforço ou 

talento do seu fundador será cada vez menor, pois os empreendedores sempre 

existirão. Como exemplo disso, temos empresas bem-sucedidas como a Microsoft, 

Google, Apple, entre outras. Entretanto, a perenidade dos negócios só existirá com a 

visão de empresários e administradores amplamente qualificados, e para isso se faz 

imprescindível a educação corporativa madura aliada aos negócios, sendo que os 

programas de treinamento devem objetivar melhorias nas organizações e também 

devem estar relacionados às estratégias organizacionais, com objetivos definidos, 

para que seja possível mensurar com mais facilidade os resultados obtidos nessas 

ações (BOOG; BOOG, 2006). 

Ainda sob o aspecto da liderança, é fundamental que esses profissionais, além 

das competências pessoais do business, tenham também uma ação e visão global, 

porque nas próximas décadas será difícil imaginar um negócio que não observe os 

preceitos da sustentabilidade. Na atualidade, o consumo se demonstra insano, uma 

vez que o ser humano há muito deixou de consumir apenas por necessidade de 

sobrevivência e bem-estar e, nessas circunstâncias, por analogia, presume-se que, 

na busca de salvar o planeta da destruição imposta pelos impactos da produção e 

seus reflexos na natureza, haverá mudanças também no comportamento dos 

empresários, gestores, consumidores e produtores. Segundo Eboli (2014, p 180), 

 
Iniciou-se a discussão sobre o conceito de Educação para 
Sustentabilidade, paralelo ao conceito de DS na Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 1987. O conceito de DS foi sendo discutido de 
1987 até 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
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Ambiente e Desenvolvimento, onde foram escritos 40 capítulos da 
Agenda 21. No capítulo 36, constam as quatro principais diretrizes 
para começar o trabalho da ES:  
1. Melhorar a educação básica; 
2. Reorientar a educação existente para o DS; 
3. Desenvolver o entendimento público e a conscientização sobre os 

objetivos de uma sociedade sustentável; 
4. Treinar líderes e trabalhadores para implementação dos planos de 

Sustentabilidade. 
A última diretriz, “exige a conscientização dessas pessoas e a adesão 
das empresas e da sociedade”. 

 

No contexto empresarial, a rapidez da informação acarreta um aumento no grau 

de incertezas, e os riscos passam a ser diários, pois ela também diversifica a 

quantidade de variáveis que podem interferir na avaliação de risco do negócio ou do 

investimento. Consequentemente, o futuro empresário encontrará um cenário 

amplamente mais complexo do que o atual. Um exemplo disso são as bolsas de 

valores, que estão intimamente interligadas e extremamente sensíveis às oscilações 

econômicas e políticas dos países, bem como aos resultados da gestão das grandes 

empresas. Ademais, os negócios locais competindo com players internacionais, de 

processos e certificações internacionais, geram fragilidade na gestão de uma marca 

ou produto exposto negativamente na rede.  

Por fim, há uma complexidade ímpar: a nova geração de profissionais que 

anseia uma série de satisfações no exercício de suas funções laborais, tais como: 

reconhecimento financeiro; ambiente de trabalho; qualidade de vida; exercício criativo; 

desafios constantes; alinhamento com a empresa na questão de valores éticos, 

morais, legado e sustentabilidade. E, em se tratando de condução de equipes e 

empresas, esse anseio é inerente à abordagem das suas lideranças, cujo desafio 

ainda é cercado de temas como: resultado, motivação, lucro, poder, ganância, 

pressão, demissão, traição, prejuízo, solidão, acidente, mudança tecnológica, meio 

ambiente, responsabilidade social, mídia, entre outras variáveis que norteiam o dia a 

dia de um líder.  

Atualmente, a terminologia competências ou gestão por competências já é 

amplamente difundida e, neste estudo, não se pretende fazer uma abordagem focada 

em detalhar os seus conceitos. 

As competências não podem estar atreladas somente ao âmbito dos 

profissionais de uma organização; em última análise, as empresas precisam estar 
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cientes de quais são as suas competências, por vezes denominadas de core 

competences.  

 
Segundo Dutra (2014) a competência é dividida entre organização, 
que decorre do processo de desenvolvimento da mesma e se 
concretiza em seu conhecimento, estabelecendo vantagens 
competitivas no contexto que está inserida, e pessoas. A definição 
para a competência das pessoas “Saber agir responsável e 
reconhecido, que implica mobilizar, integrar e transferir conhecimentos, 
recursos, habilidades que agreguem valor econômico à organização e 
valor social ao indivíduo” (FLEURY apud DUTRA, 2014, p. 24). 

 

De maneira a contextualizar a questão das core competences, uma empresa 

pode ter uma infinidade de competências dentro do seu processo de existência, mas 

somente serão consideradas as que têm características que trazem vantagem 

competitiva na sua operação. Em resumo, existem as competências empresariais e 

as competências dos profissionais que ocupam cargos nas empresas, e para que, 

nesse último caso, tenha-se uma divisão que seja de fácil visualização a todos os 

colaboradores, muitas empresas adotam a separação de competências por grupos de 

cargos que se agrupam em espaços ocupacionais como os estratégicos, táticos e 

operacionais, pois os conceitos de espaço ocupacional complementaram o de 

competências e permitem uma visão mais nítida da realidade da gestão de pessoas 

na empresa moderna (DUTRA, 2014).  

Outra etapa importante é a realização dos levantamentos de competências, 

pois deles deriva toda uma irradiação de ações dentro de uma empresa e, quando 

conduzidos de uma forma desorganizada, podem impactar diretamente a implantação 

e gerar danos que serão difíceis de reverter. As quatro etapas para identificar as 

competências estão na figura 3 abaixo. 
 

Figura 3 – Etapas para identificar as competências 

 

 

 

 

Estratégias da Empresa: Missão, Visão de 
Futuro, Metas 

Identificar as Competências essenciais ao 
negócio 
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Fonte: Adaptado de Boog e Boog (2006). 

 

Tratar de competências de líderes está longe de ser um processo simples e 

rápido, todavia, ele é algo tangível e realizável. Neste momento do estudo, tem-se a 

intenção de provocar uma reflexão sobre a utilização dessa sistematização que já 

acontece nas empresas e tentar adaptá-la, no sentido de desenvolver competências 

que sejam colaborativas na formação de líderes sob o enfoque da governança e 

sustentabilidade.  

Entende-se que um processo de desenvolvimento de pessoas, para ser efetivo, 

precisa estar vinculado a bases sólidas, como: planejamento estratégico da empresa, 

sua missão, visão, valores, competências da empresa e de seus profissionais e na 

divisão de cargos por meio de espaços ocupacionais para que sejam calibrados os 

níveis de maturidade e abordagem.  

Assim sendo, não é prudente uma empresa que se utiliza de todo um aparato 

de desenvolvimento passar ao largo quando o tema é governança e sustentabilidade, 

como se fosse um item pontual ou de alguma área da organização, pois já existem 

indícios suficientes que demonstram que ser líder não se restringe à atuação interna 

em suas empresas, da mesma forma que a empresa não é uma ilha perante o mundo 

e que gera impactos na sociedade, o que torna esse tópico realmente estratégico. 

O desenvolvimento de pessoas considera missão, valores, metas e depende 

de líderes e funcionários, é algo intencional para alavancar competências 

organizacionais (BOOG; BOOG, 2006). 

Além do envolvimento de todas as áreas e pessoas como foi citado nesse 

capítulo, há muito na administração de empresas que aferição de resultados 

financeiros e dados rígidos de ordem numérica são indicadores de gestão. Agora, 

como tratar de um item complexo como desenvolvimento de líderes sob o enfoque da 

governança e sustentabilidade, sem uma sistematização que permite uma 

Desdobramento em grupos e individuais 

Desdobramento das competências nas 
áreas 
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visualização eficaz e abrangente, que contemple várias perspectivas, é nesse sentido 

que a seguir será abordado o uso do Balanced Scorecard.  

 

2.5 O USO DO BALANCED SCORECARD (BSC) 

 

De um modo geral, mesmo que o desenvolvimento de líderes seja realizado 

internamente na empresa ou com o apoio de consultoria, é notório o envolvimento da 

área de RH nesse processo, bem como são notórias as críticas à área de RH em 

conseguir mensurar resultados ou gerenciar de uma maneira mais objetiva ações de 

desenvolvimento. Os criadores do BSC acentuam que muitas empresas não atingem 

resultados não por erro em sua estratégia, mas por falhar em sua implementação 

(HERRERO, 2005).  

Observou-se, neste estudo, a possibilidade de o BSC ser uma ferramenta de 

apoio para a formação de líderes, tal qual a gestão por competências. Em ambos os 

casos, é necessário reforçar que o objetivo não é o de adentrar em seus conceitos, 

que já são amplamente difundidos, mas de chamar atenção ao fato de que o BSC 

também pode contribuir de maneira significativa no gerenciamento de programas. Ele 

é basicamente um mecanismo para a implementação da estratégia, sendo valioso 

para a tradução dessa estratégia em objetivos, medidas e metas específicas (KAPLAN; 

NORTON, 1997). 

É fato que o desenvolvimento de pessoas passa por uma infinidade de variáveis 

inerentes ao ser humano, a gestão do desempenho é um enfoque sistemático, mais 

do que observar o trabalho de um empregado em particular, tem por escopo a 

organização e o ambiente em que ela se insere (REZENDE, 2003). A sua 

sistematização possibilita uma visão mais holística do tema, por isso é relevante 

observar que não se deve tratar de BSC e competências por simples capricho ou até 

mesmo, no seu implemento, gerar uma mistura de itens que não acrescentariam valor 

ao processo.  

Considerando uma empresa interligada às boas práticas de governança e 

sustentabilidade e que capacite líderes globais, torna-se imprescindível a tratativa 

constante, e não eventual, que englobe não só competências da empresa, mas 

também profissionais, alinhando-as a uma perspectiva financeira, de mercado, da 

organização e de seu patrimônio humano.  
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Pelo BSC, os executivos podem avaliar como devem aperfeiçoar as 

capacidades internas e os investimentos necessários em pessoal, sistemas e 

procedimentos, visando melhorar o desempenho futuro (KAPLAN; NORTON, 1997). 
 

Quadro 6 – As quatro perspectivas do BSC  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997). 

 

Entende-se, neste momento, que é viável e salutar a utilização do BSC como 

ferramenta de apoio na formação de líderes, entretanto é importante trazer na 

sequência as percepções que virão por meio da pesquisa de campo e análise de 

resultados.  

 
O BSC surgiu com a preocupação de trazer informações sobre o 

desempenho organizacional aos gestores e que essas informações 

estivessem alinhadas com a estratégia organizacional, pois a falta de 

indicadores fazia com que os gestores privilegiassem somente os 

controles financeiros deixando de lado os controles não financeiros 

(FERNANDES, 2006). 

 

Assim como as questões que envolvem liderança e estratégia, o BSC é passivo 

de mudanças e adaptações. Desde seu começo em 1992, ele já passou por vários 

estágios de maturidade, porque aos poucos foi evoluindo após as aplicações em 

empresas, estando em continua evolução. Também porque sempre contou com a 
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sequência das pesquisas e estudos dos seus inventores. Para que se possa visualizar 

de uma maneira histórica, segue tabela ilustrativa. 

 
Tabela 2 – Etapas Balanced Scorecard 

Etapa/Descrição Procedimento Tempo Sugerido 
1. Definir a indústria, 

descrever seu 

desenvolvimento e o 

papel da companhia e 

suas tendências. 

Entrevistas com tantas pessoas 

quantas possíveis. Devem ser feitas, 

se possível, por alguém de fora para 

obter um quadro bem objetivo. 

Pesquisar a situação da indústria. 

1 – 2 meses 

2. 

Estabelecer/confirmar 

a visão. 

Seminário conjunto assistido pela 

alta direção e os líderes de opinião. 

1 – 2 encontros  

1 ½ dia cada 

3. Estabelecer as 

perspectivas. 

Seminário assistido pela alta 

direção, grupo do projeto e alguém 

com experiência anterior em 

projetos de Balanced Scorecard. 

1 – 2 dias 

4. Romper a visão, 

conforme cada 

perspectiva e formular 

os objetivos 

estratégicos gerais. 

Seminário conjunto com o mesmo 

grupo, conforme na etapa 2. 

Vide abaixo 

5. Identificar os 

fatores críticos do 

sucesso. 

No seminário acima. Total incluindo a etapa 4: 2 

– 3 dias 

6. Desenvolver 

medidas, identificar as 

causas e os efeitos e 

estabelecer um 

equilíbrio. 

No seminário acima, se possível. 

Contudo, um certo intervalo é 

sempre benéfico. 

Incluído acima, senão 1 – 2 

dias 

7. Estabelecer o 
scorecard de alto 

nível. 

  

Determinação final por parte da alta 

direção e do grupo do projeto. De 

preferência, no entanto, com a 

participação de alguém com 

1 – 2 dias 
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experiência anterior em projetos de 

Balanced Scorecard. 

8. Ruptura do 
scorecard e das 

medidas pela unidade 

organizacional. 

Adequado a um projeto dividido em 

unidades organizacionais 

apropriadas, sob a liderança do 

grupo do projeto. De preferência, 

todas as pessoas envolvidas devem 

participar no trabalho do projeto de 

cada unidade; uma forma adequada 

para o trabalho seria um seminário. 

Relatórios quanto aos progressos e 

à coordenação existente com a alta 

direção. A ajuda de um arquiteto de 

Balanced Scorecard é 

especialmente importante para 

alinhar os fatores de sucesso e as 

medidas. 

Total de 2 a x meses. Para 

cada seminário local, no 

mínimo, ½ – 1 dia. 

Fonte: (OLVE; WETTER) 2001 

 

 

A base para a formação de líderes está fundamentada na governança e 

sustentabilidade, na mensuração do desempenho e alinhamento organizacional por 

meio do BSC, nas competências como referencial, tanto para a empresa (core 

competences) como para os profissionais. Respeitando-se níveis de maturidade e 

espaços ocupacionais, um BSC deve ser implantado visando desenvolver um sistema 

gerencial (KAPLAN; NORTON, 1997). 

A comunicação talvez seja ainda um dos grandes desafios enfrentados nas 

organizações, conseguir trabalhar de maneira integrada e demonstrar aos diferentes 

atores o mesmo objetivo de um processo é sempre algo complexo, no 

desenvolvimento de líderes, a própria subjetividade humana enseja variáveis, portanto 

poder contar com o BSC como ferramenta de apoio traz uma possibilidade de visão 

compartilhada importantíssima, segundo Kaplan e Norton (1997, p. 282):  
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O aprendizado estratégico faz com que a jornada se justifique para 
todos aqueles que aprendem a utilizar o scorecard como um sistema 
de gestão estratégica. O processo tem início com o esclarecimento da 
visão compartilhada que a organização está tentando alcançar. O uso 
de indicadores como linguagem ajuda a traduzir conceitos complexos 
e frequentemente obscuros em ideias mais precisas que alinham e 
mobilizam todos os indivíduos em ações dirigidas à realização dos 
objetivos organizacionais.   

 

Uma organização empresarial que busca estar alinhada às novas tendências 

mundiais, de ter bases sólidas e praticar a sustentabilidade empresarial, precisa fazer 

da prática do desenvolvimento de líderes uma constante, criando um ambiente de 

formação contínua e aprendizagem, segundo Olve, Roy e Wetter (2001, p. 265): 

 
Um dos principais propósitos de um balanced scorecard é desenvolver 
uma organização de aprendizagem. Uma organização que esteja, 
constantemente, desenvolvendo e mudando de forma a manter a 
companhia competitiva no futuro. O modelo do balanced scorecard, 
em si mesmo, é uma estrutura que descreve uma visão e estratégia 
da companhia em termos tangíveis e compreensíveis. Ele serve como 
uma linguagem para discussões dentro da companhia, um meio de 
interface entre as pessoas que estão desenvolvendo sua visão da 
companhia conjuntamente e na qual têm um interesse comum. São as 
pessoas que transformam as visões e estratégias em ação específica. 
O processo sempre requer uma mudança comportamental, um 
desenvolvimento da competência individual, etc.  

 

Esses são elementos que podem auxiliar na formação de líderes capazes de 

operar em questões específicas de sua atuação e da empresa, mas também que 

possuam um olhar diferenciado sobre questões abrangentes que envolvam as 

temáticas ambientais mundiais e para o fato de que sua empresa gera impactos, 

cientes de que sustentabilidade não é um modismo, e, sim, uma realidade, que nessa 

era cercada de mudanças, globalização, internet, networking entre pessoas e 

empresas. Assim, é preciso medir a saúde estratégica da empresa no longo prazo e 

estar conscientes de que o planeta está caminhando aceleradamente para um fim 

trágico e que só existe um único responsável por tudo isso, o ser humano (HERRERO, 

2005).   

Os líderes não estão preparados para os desafios, a não ser que sejam 

submetidos a situações de nível maior dos que as enfrentadas anteriormente, 

aprendendo assim a lidar com a complexidade (CHARAN, 2008). 
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3 METODOLOGIA 
 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

nesta dissertação.  

Para Cervo (2002), a pesquisa científica que será o subsídio deste projeto é um 

instrumento orientado para a resolução ou solução de problemas, sendo estes de 

cunho prático ou teórico, por meio da aplicação de processos científicos, os quais 

partem de uma dúvida ou situação problemática e buscam a forma mais adequada 

para a solução. Para Teixeira (2003), o design da pesquisa constitui-se de três 

elementos básicos: a orientação filosófica ou paradigma balizador do estudo, o 

arcabouço teórico que sustentará os achados da pesquisa e o método e as técnicas 

empregados no desenvolvimento da investigação. No que tange à orientação filosófica, 

o presente estudo caracteriza-se como positivista, conceito advindo do teórico 

Auguste Comte, introduzindo a concepção de que o conhecimento só pode ser válido 

se provado pelo método científico (MOURA, 2015).  

Segundo os objetivos do projeto, a caracterização da pesquisa ocorrerá de 

forma exploratória e descritiva, contando com os métodos bibliográfico, documental e 

pesquisa de campo, que, segundo Santos (2007), são os mais comuns como 

procedimentos de coleta de dados. No que tange à pesquisa exploratória, objetiva-se 

explorar o aprendizado e responder ao problema de pesquisa, contribuindo com 

construção de conhecimento e possibilitando insights para pesquisas e práticas 

futuras. A pesquisa bibliográfica e documental terá curso junto às referências teóricas. 

Subsequentemente, será utilizada a pesquisa de campo tendo como base analisar os 

dados levantados, extraindo informações que possam contribuir para o resultado da 

pesquisa científica (SANTOS, 2007). Em relação a coleta de dados, foram realizadas 

entrevistas em profundidade com executivos de empresas Curitibanas de atuação 

nacional. As entrevistas em profundidade são utilizadas para coletar dados 

essencialmente subjetivos, os quais se relacionam com os valores, às atitudes e às 

opiniões dos sujeitos entrevistados (MALHOTRA, 2006). 

Essas várias considerações são necessárias para contribuir de maneira efetiva 

na resposta do objetivo geral deste estudo, que é analisar estratégias e propor 

alternativas para o desenvolvimento de líderes, sob o enfoque da governança e da 

sustentabilidade.   
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3.1 CRITÉRIOS DE QUALIDADE ADOTADOS NA PESQUISA  
 

Segundo Yin (2010) os critérios para qualidade da pesquisa, são utilizados para 

possibilitar para garantir a qualidade da pesquisa bem como  a lógica de replicação 

para estudos futuros. 

 
Quadro 7 – Critérios de qualidade 

Critérios Tática de estudo de caso 

Validade do constructo  Múltiplos questionários. 

Validade interna  Não aplicada pelo fato de não ocorrer 

experimentos no presente estudo. 

Validade externa A validade externa foi testada por meio da lógica 

de replicação, em que foi verificado se gestores 

de diferentes empresas apresentam 

características semelhantes no que tange à 

liderança, governança corporativa e 

sustentabilidade.  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016). 

 

3.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

As questões de pesquisa, a seguir, são perguntas que identificam o que 

investigador deseja esclarecer e possuem o objetivo de orientar as ações do 

pesquisador, no processo de coleta de dados (YIN, 2010): 

• Quais as estratégias utilizadas nas corporações para o desenvolvimento de líderes, 

sob o enfoque da governança e da sustentabilidade? 
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• Quais são as práticas e mecanismos da governança e da sustentabilidade das 

empresas pesquisadas?  

• Qual é o perfil do líder e de suas competências sob o enfoque da governança e da 

sustentabilidade? 

 

3.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

As categorias forma a base para que seja possível analisar as categorias 

Governança Corporativa, Sustentabilidade, Liderança e Balanced Scorecard. Cada 

categoria, bem como seus elementos, foi analisada a partir das entrevistas em 

profundidade com os gestores das empresas selecionadas para a entrevista. Abaixo 

segue a tabelas das categorias que foram avaliados no presente estudo. 

 
Quadro 8 – Categorias de análise 

Categoria  
Elementos  Unidades 

Governança Corporativa 
Rosseti e Andrade (2012) 

- Práticas de governança 

- Mecanismos de governança 

Gestores das 

empresas A, B, C e 

D 

Sustentabilidade  
Barbieri e Cajazeira (2012) 

- Práticas de sustentabilidade 

- Políticas de sustentabilidade 

aplicadas na empresa 

Gestores das 

empresas A, B, C e 

D 

Liderança 
Voltolini (2011) 

- Perfil dos líderes 

- Competências dos líderes 

Gestores das 

empresas A, B, C e 

D 
Ferramenta de apoio para 
formação de líderes  
Kaplan e Norton (1997) 

- Balanced Scorecard Gestores das 

empresas A, B, C e 

D 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016). 
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3.4 COLETA DE DADOS E LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Para determinação das empresas a serem pesquisadas, serão utilizados os 

seguintes critérios: 

a) Empresas de origem paranaense. 

b) Empresa de grande porte. 

c) Empresa com no mínimo 15 anos de existência.  

d) Empresa com potencial de causar impactos econômico, social e ambiental. 

e) Empresa que adote ou possa adotar princípios da governança corporativa. 

f) Empresas que tenham líderes em seu quadro funcional. 

O questionário será dividido em três áreas: 

1) Governança.  

2) Sustentabilidade.  

3) Desenvolvimento de lideranças. 

Os fatores que podem limitar esta pesquisa são:  

• A disponibilidade de as empresas fornecerem informações sobre governança, 

sustentabilidade e desenvolvimento de lideranças, pois se trata de um assunto 

estratégico. 

• O fato de o país estar passando por um momento de crise econômica e política, o 

que restringe, muitas vezes, as empresas a receberem alunos para pesquisas, 

tornando ainda mais difícil o acesso a gerentes e diretores. 

 

3.5 AMBIENTE DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Para atender ao objetivo geral desta pesquisa, foi utilizado o método do estudo 

de caso e, considerando que foram quatro empresas participantes, conforme descrito 

no Capítulo 3, trata-se de uma pesquisa multicasos.  

Todas as quatro empresas concordaram em participar e contribuir com a 

pesquisa e, de maneira muito participativa, o processo ocorreu em várias fases. 

Inicialmente, foram buscados contatos com gestores via telefone, foi explanado o 

mote do estudo e, em alguns casos, houve encontros presenciais, mas em todos 

houve a formalização do preenchimento do questionário via e-mail.  
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O critério de abordagem foi estabelecido respeitando alguns pontos, entre eles 

o cargo do entrevistado, pois todos possuem cargo gerencial ou superior. Também se 

buscou a correlação do cargo com o desenvolvimento de líderes, governança e 

sustentabilidade, de tal forma que o participante, ao se expressar, fizesse isso com 

segurança quanto ao tema.  

Por fim, buscaram-se empresas com um período de fundação longo, para que 

fosse trabalhada a pesquisa com grupos sólidos e de abrangência nacional. Dessa 

forma, as empresas participantes passam a ser identificadas como:  

• Empresa A. 

• Empresa B. 

• Empresa C. 

• Empresa D. 

O principal intuito dessa nomenclatura é manter preservado o sigilo individual das 

informações relacionadas às respostas do questionário. A seguir, um breve relato do 

histórico das empresas, que, somadas, empregam milhares de pessoas no país:  

• Empresa A: de origem paranaense, atua na área de infraestrutura há mais de 50 

anos. Sua base está em Curitiba e possui operação em todo o Brasil. Seu efetivo 

ultrapassa a casa dos mil funcionários e é considerada uma empresa de grande 

porte.  

• Empresa B: de origem paranaense, atua na área de construção pesada há mais de 

40 anos. Possui operação por todo o Brasil. Seu efetivo ultrapassa a casa dos mil 

funcionários e é considerada uma empresa de grande porte.  

• Empresa C: de origem paranaense, atua no segmento industrial há mais de 90 anos. 

Sua base está em Curitiba e possui distribuição de seus produtos em outras regiões 

do país. Seu efetivo ultrapassa a casa de 300 funcionários e é considerada uma 

empresa de grande porte.  

• Empresa D: de origem paranaense, atua no segmento da construção civil e pesada 

há mais de 60 anos. Sua base está em Curitiba e possui operação por todo o Brasil. 

Seu efetivo ultrapassa a casa dos mil funcionários e é considerada uma empresa 

de grande porte.  

Para facilitar a análise e interpretação das informações coletadas, estabeleceu-

se o critério de seguir a ordem dos objetivos específicos, ou seja: 
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• Avaliação das práticas de governança e sustentabilidade. 

• Perfil dos líderes e de suas competências. 

• Estratégias para o desenvolvimento de lideranças. 

• Proposta de artefato para orientar o desenvolvimento de lideranças. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar e analisar os dados e informações 

coletados durante a pesquisa de campo junto às empresas selecionadas para o 

estudo de caso. Foram elaborados diversos gráficos visando ilustrar e facilitar a 

análise e interpretação dos respectivos significados e sua contribuição para o 

cumprimento dos objetivos geral e específicos do trabalho. 

O capítulo está dividido em duas seções, sendo que a primeira descreve o 

ambiente da pesquisa e a segunda apresenta e analisa os resultados, inclusive 

fazendo a conexão com a fundamentação teórica do estudo. 

 

4.1 PRÁTICAS E MECANISMOS DE GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE  

 

Em relação ao primeiro objetivo, que visa avaliar práticas e mecanismos da 

governança e sustentabilidade nas empresas pesquisadas, a seção foi subdividida 

para considerar os aspectos específicos de cada tema. 

 

4.1.1 Práticas e mecanismos de governança  

 

A governança e sustentabilidade são identificadas nas empresas através de 

suas práticas, pois não há um único modelo e principalmente nível de maturidade. A 

que se pensar em empresas que podem ter práticas mais abrangentes, tímidas ou 

mesmo inexistentes. 

 
Tabela 3 – Conselho de Administração instituído 

EMPRESAS RESPOSTAS COMENTÁRIOS 

A 

Sim, foi instituído há 

mais de 3 anos. 

O Conselho de Administração foi instituído há dez 

anos e hoje é formado por três membros, sendo dois 

deles independentes. 
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B 

Sim, foi instituído há 

mais de 3 anos. 

O Conselho de Administração foi instituído para 

acompanhamento dos negócios do Grupo. Tendo suas 

estratégias estabelecidas neste fórum. 

C 

Sim, foi instituído há 

mais de 3 anos. 

A empresa está implantando uma governança dede no 

primeiro semestre de 2015, com o afastamento dos 

sócios para um comitê de administração, com reuniões 

semanais para que seja preparado para atuarem como 

conselheiros.  

D 

Sim, foi instituído há 

mais de 3 anos. 

O conselho de Administração foi instituído há mais de 

quatro anos e é constituído por três conselheiros que 

participam da Administração direto da empresa, e três 

conselheiros externos. 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

Em relação a esse tema, foram analisadas duas questões. As respostas à 

primeira questão, ilustradas na tabela 3, mostram que todas as empresas pesquisadas 

possuem Conselho de Administração (CA), uma vez que, atualmente, todas adotam 

o regime jurídico de Sociedade Anônima (S.A.), sendo esta uma condição obrigatória 

de acordo com a chamada Lei das S.A.s (Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976). 

A única diferenciação é que, em uma delas, ele existe há menos de três anos. Esse 

movimento é um indicador importante, pois, mesmo que a motivação inicial seja a 

regulatória, a implantação de um CA gera reflexos importantes na gestão de 

companhias. Entre os 8 Ps citados durante o estudo, pode-se correlacionar essa 

resposta aos 2 primeiros Ps, ou seja, propriedade e princípios. Um CA pode contribuir 

de maneira decisiva na gestão de questões societárias, pois, sendo um órgão 

deliberativo atua sempre de maneira colegiada e contribui significativamente com as 

questões estratégicas e de proteção patrimonial dos acionistas. De forma geral, o CA 

atua como ligação entre a propriedade e a diretoria executiva, no monitoramento de 

riscos de gestão, conflitos e risco de agência (ROSETTI; ANDRADE, 2012).  

Conforme apresentado na tabela, verifica-se que a maioria das empresas ainda 

possui uma governança corporativa em fase de amadurecimento. No Capítulo 2 do 

estudo, foi trabalhado o papel da OCDE no desenvolvimento da governança de seus 
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países-membros, e tal correlação é válida sob dois aspectos: no primeiro, verifica-se 

que não há um único tipo de governança e, no segundo, trata de um processo de 

melhoria contínua e evolutiva. O fato de existir um CA é um excelente indicador dentro 

de uma companhia, porém é apenas um dos itens de uma engrenagem maior 

chamada governança corporativa, composta de uma série de boas práticas, como: 

transparência, ética, prestação de contas, comitês, acordos de acionistas, respeito a 

normas contábeis, conselhos fiscais, etc.  

Observam-se os comentários das empresas sobre esse questionamento: 

• Para a empresa A: “A governança corporativa é descrita em documento que define 

a atuação e os limites de decisão do CA, do presidente e da diretoria estatutária. 

As primeiras ações de governança corporativa na companhia foram promovidas 

pelo próprio fundador”.  

• Com relação à B: “Esse processo encontra-se em fase inicial de implementação, 

cujas práticas ainda estão em fase de estruturação. Alguns contratos ou clientes 

antecipam ações de governança na empresa”.  

• Na empresa C: “A governança está sendo implantada e temos executivos de 

mercado na diretoria”.  

• Já na empresa D: “O assunto é bastante estudado e em fase de discussão interna”.  

Trazer o amadurecimento na gestão das companhias por meio da governança 

ainda é um grande desafio, é um valor corporativo e empresarial que por si só não 

cria valor. A governança precisa estar alinhada aos negócios atrativos e sancionados 

socialmente, sustentáveis e bem administrados (ROSETTI; ANDRADE, 2012). A 

tabela 4 comprova as informações supracitadas.   

 
Tabela 4 – Governança corporativa em sua gestão 

EMPRESA

S 

RESPOSTAS 
COMENTÁRIOS 

A 

Sim, possui uma 
governança 
estabelecida que 
afeta diretamente o 
modo de dirigir e 
monitorar a empresa, 
bem como 
estabelecer 

A Governança Corporativa é descrita em documento 
que define a atuação e os limites de decisão do CA, do 
Presidente e da Diretoria Estatutária. As primeiras 
ações de GC na companhia foram promovidas pelo 
próprio fundador quando este detinha 70% das ações 
e por consequência o controle completo da 
companhia, com o objetivo de preparar a transição 
para seus seis herdeiros diretos. 
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relacionamento com 
seus stakeholders. 

B 

Sim, possui uma 
governança 
corporativa, mas 
ainda em fase de 
amadurecimento e 
formalização. 

A governança corporativa é melhor percebida nas 
empresas do Grupo ligadas ao setor financeiro. Esse 
processo encontra-se em fase inicial de 
implementação, cujas práticas ainda estão em fase de 
estruturação.  
Destaca-se, porém, que o estágio mais adiantado em 
outras empresas do Grupo afeta, ainda que 
indiretamente, o funcionamento. Também 
determinadas orientações contratuais e/ou legais, em 
alguns contratos de obra, também antecipam práticas 
relacionadas a um processo de governança 
corporativa mais elaborado. 

C 

Sim, possui uma 
governança 
corporativa, mas 
ainda em fase de 
amadurecimento e 
formalização. 

A governança está sendo implantada e hoje a 
empresa é administrada por um executivo contratado 

D 

Sim, possui uma 
governança 
corporativa, mas 
ainda em fase de 
amadurecimento e 
formalização. 

Governança corporativa bastante estudada e em fase 
de discussão interna. 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

4.1.2 Práticas e mecanismos de sustentabilidade 

 

Em relação a esse tema, foram abordadas seis questões, respectivamente as 

perguntas de números 13, 14, 16, 17, 18 e 19, que terão suas respostas analisadas a 

seguir e também explicitadas em gráficos.  

Na pergunta 13, que aborda o estágio das práticas e mecanismos de 

sustentabilidade, todas as empresas ainda se encontram em processo de 

amadurecimento, é importante destacar os comentários das respostas das empresas 

A e B: 

• Empresa A: “Os aspectos de governança são voltados ao nível de CA, presidência 

e diretoria, com foco societário, sendo ainda pouco difundidos nos níveis inferiores. 



69 

 

O tema sustentabilidade é ainda muito focado em questões ambientais, como 

expresso em um dos valores da companhia”. 

• Empresa B: “O assunto é tratado de forma pontual e reativa, quando cobrado por 

questões contratuais e/ou legais”.  

Essas respostas geram análises muito interessantes. Sobre a afirmativa da 

empresa A, constata-se que o tema sustentabilidade sugere automaticamente uma 

ligação às questões ambientais, e isso gera um  péssimo desdobramento na tratativa 

do assunto, pois estar focado somente no  meio ambiente afasta o raciocínio do líder 

de ações práticas de resultados financeiros, valorização para a empresa, etc. Relega 

a sustentabilidade a um segundo nível, deixando de ser pauta estratégica e 

adentrando um espaço ocupacional tático, quase que cumpridor de tarefas e 

obrigações. A resposta da empresa B reforça o padrão reativo da ação, não sendo um 

item sistematizado na condução dos negócios, o que dissocia e limita a ação 

empresarial no ambiente social em que ela está inserida. Pondera-se como chegar a 

níveis de maturidade em um tempo adequado à cultura das organizações. Mas é 

necessário ver que a sustentabilidade não acontece mecanicamente, ela é fruto de 

um processo de educação amplo, no qual o ser humano redefine um grande feixe de 

relações com a sociedade e, em última instância, com o planeta (BOFF, 2012). 

 
Gráfico 1 – Práticas e mecanismos de governança e sustentabilidade 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2016). 

 

Fruto desse nível de maturidade inicial contemplado na pergunta 13, é 

demonstrado o reflexo disso na resposta da pergunta 14, na qual todas as 
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participantes ainda não possuem uma política corporativa que contemple 

sustentabilidade.  

 
Gráfico 2 – Política corporativa e planejamento estratégico 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2016). 

 

Na resposta 16, as empresas A, C e D entendem que a sustentabilidade é tema 

importante, pois interfere no valor do negócio. Já a empresa B entende que é 

relativamente importante e sem interferência no valor do negócio.  
 

Tabela 5 – Sustentabilidade 

EMPRESAS RESPOSTAS COMENTÁRIOS 

A Importante, pois interfere 

indiretamente no valor do 

negócio. 

A questão da sustentabilidade é ainda muito 

relacionada a aspectos ambientais, como já 

mencionado, e com isso muito focada em 

legislação e mitigação de riscos legais. 

Eventuais problemas ambientais podem ser 

extremamente prejudiciais à imagem 

empresarial e causar a descontinuidade de 

operações nos canteiros de obras (gerando 

dupla perda financeira). 
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B Relativamente importante 

e sem interferência no 

valor negócio. 

O assunto é tratado de forma pontual, de forma 

reativa, quando cobrado por questões 

contratuais e/ou legais. 

C Importante, pois interfere 

indiretamente no valor do 

negócio.       

A empresa investe em sustentabilidade para 

estar sempre competitiva. 

D Importante, pois interfere 

indiretamente no valor do 

negócio.      

Nosso negócio se relaciona com o meio 

ambiente no sentido de conservação e evitar 

contaminações. 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

Porém, antes de finalizar essa análise, faz-se necessário considerar os 

comentários das respostas:  

• Empresa A: “Sustentabilidade é ainda muito relacionada aos aspectos ambientais, 

como já mencionado, e com isso muito focada em legislação e mitigação de riscos 

legais. Eventuais problemas ambientais podem ser extremamente prejudiciais à 

imagem empresarial e causar a descontinuidade de operações (gerando dupla 

perda financeira) ”. 

• Empresa B: “O assunto é tratado de forma pontual e reativa, quando cobrado por 

questões contratuais e/ou legais”. 

• Empresa C: “A empresa investe em sustentabilidade para estar sempre 

competitiva”. 

• Empresa D: “Nosso negócio se relaciona com o meio ambiente no sentido de 

conservar e evitar contaminações”.  

Com relação às respostas das empresas, pode-se buscar a correlação com a 

definição de Sachs (2002) que foi descrita no Capítulo 2 deste estudo, a qual conceitua 

a sustentabilidade organizacional sob os pilares: social, cultural, ecológico, ambiental, 

territorial, econômico e político, demonstrando, assim, uma amplitude maior que 

somente a característica ambiental, reforçando como ainda há muito a ser trabalhado 

nas corporações sobre a abrangência do tema sustentabilidade. Para encerrar, pode-

se afirmar que existe uma preocupação quanto à questão da sustentabilidade em 
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todas as empresas, mas ela ainda não é aplicada com as bases do Triple Bottom Line, 

ou seja, econômicas, sociais e ambientais.  

Na resposta 17, sobre o grau de importância do tema sustentabilidade nos 

próximos 15 anos, as empresas A e C entendem como um item de extrema 

importância na agenda dos líderes; já as empresas B e D entendem como um item 

com um grau de importância maior na agenda dos líderes. Imaginando que até o 

momento boa parte das respostas demonstra claramente que sustentabilidade ainda 

é tratada como algo basicamente ligado ao meio ambiente, é possível mensurar a 

distância, quando correlacionadas essas informações com os ODS e ONU, tratados 

no Capítulo 2, em que, dos 17 objetivos estabelecidos, apenas cerca de 6 estão 

ligados diretamente a questões ambientais.   

Talvez, pelo resultado dessa distância que acontece no mundo todo, que o 

PRME, organização que desde 2007 trabalha com os princípios para a educação 

executiva responsável, tem se esforçado para se alinhar com a alta cúpula do Pacto 

Global e o secretário-geral das Nações Unidas, para que a educação executiva 

mundial passe por uma verdadeira transformação e que prepare líderes globais 

sabedores e praticantes da governança e sustentabilidade em sua totalidade.  

 
Tabela 6 – Visão de futuro da sustentabilidade 

EMPRESAS RESPOSTAS COMENTÁRIOS 

A Item extremamente 
importante na agenda dos 
líderes. 

A atuação da companhia será, ao meu ver, cada 
vez mais afetada por questões de 
sustentabilidade, quer por aspectos ambientais 
(o que já é uma realidade) quer por aspectos 
sociais na interação com comunidades e com o 
seu próprio quadro de funcionários. Certamente 
esse assunto ganhará cada vez mais 
importância. 

B Item com um grau de 
importância maior na 
agenda dos líderes. 

Principalmente em função do aumento das 
exigências contratuais e/ou legais. 

C Item extremamente 
importante na agenda dos 
líderes. 

Com o mercado cada vez mais globalizado e 
concentrado em poucos players é inevitável 
para a sobrevivência das empresas.  
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D Item com um grau de 
importância maior na 
agenda dos líderes. 

- 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

As empresas encaram a sustentabilidade como um item de muita importância 

ou relevante ao seu negócio. Nenhuma empresa julgou extremamente importante o 

tema, tampouco nenhuma julgou que não tenha importância. Porém, quando o 

assunto é colocado em perspectiva, duas empresas entendem que nos próximos 15 

anos o assunto será de extrema importância. Ainda os temas inerentes à 

sustentabilidade estão atrelados à gerência e comitês.  

Na resposta 18, há um ponto de extrema atenção, pois dentro de uma 

organização, trabalhando com a divisão clássica de espaços estratégicos, táticos e 

operacionais, percebe-se que a responsabilidade da sustentabilidade fica a cargo da 

área de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Esse indicativo define como uma 

empresa se posiciona de maneira estratégica ou não, pois, quanto mais voltada a esse 

tipo de gerência, mais operacionalmente a sustentabilidade estará sendo tratada e, 

provavelmente, ela estará vinculada às questões de legislação ambiental, passivos 

trabalhistas, etc. Dessa forma, afastando do desenvolvimento de líderes essa 

atividade a nível estratégico.  
 

Tabela 7 – Área responsável pela sustentabilidade 

EMPRESAS RESPOSTAS COMENTÁRIOS 

A Segurança, Meio 
Ambiente e 
Saúde 

Nos aspectos legais a área de SMS é a principal 
estrutura atuante no que se refere à sustentabilidade, 
porém a companhia criou uma estrutura 
multidimensional denominada Comitê de 
Sustentabilidade. Ainda um pouco embrionários, esses 
comitês tendem a ganhar importância por tratarem de 
assuntos mais abrangentes, em especial no 
relacionamento com as comunidades. 

B Segurança, Meio 
Ambiente e 
Saúde 

Hoje, muito focada somente em aspectos relacionados 
à Segurança e Meio Ambiente. 

C Comitês Hoje o tema é considerado estratégico e fica de 
responsabilidade do comitê de gestores.  



74 

 

D Diretoria  
Segurança, Meio 
Ambiente e 
Saúde 

O setor de SMS conduz os trabalhos e a Diretoria 
acompanha e valida. 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

Na resposta à pergunta 19, nenhuma das empresas pesquisadas possui 

relatório de sustentabilidade, conforme gráfico a seguir:  
 

Gráfico 3 – Sustentabilidade 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2016). 

 

Isso está intimamente ligado à maturidade dos processos de governança e 

sustentabilidade. Na pirâmide da responsabilidade social, em termos pragmáticos, 

significa que a empresa deve ser lucrativa, obedecer às leis, atender às expectativas 

da sociedade e ser boa cidadã (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2012). 

Trata-se de uma evolução que as empresas comecem a ampliar seus olhares 

sob os diversos aspectos que envolvem seu negócio e, por fim, que as ações 

sustentáveis tragam valor à base da pirâmide e que não sejam ações meramente 

compensatórias.  
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4.2 PERFIL DOS LÍDERES E DE SUAS COMPETÊNCIAS  

 

O processo de competências tem se demonstrado eficaz no desenvolvimento 

de líderes, conforme relatado pela ampla literatura ou por inúmeros cases de mercado. 

  
Tabela 8 – Gestão por competências 

EMPRESAS RESPOSTAS COMENTÁRIOS 

A É uma prática adotada 

pontualmente. 

Essa metodologia é utilizada para o 

desenvolvimento e avaliação de níveis 

operacionais da companhia, com especial 

ênfase em uma séria de treinamentos pré-

estabelecidos realizados anualmente. 

B É uma prática inexistente. - 

C É uma prática adotada 

pontualmente. 

Como a nova gestão ainda não completou 

um ano, não foi possível adotar essa 

prática. 

D É uma prática inexistente. - 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

A tabela 8 expõe que nenhuma das empresas adota rotineiramente essa 

sistemática em seus processos. As empresas A e C a usam pontualmente e as 

empresas B e D não a utilizam. Correlacionado com a abordagem do Capítulo 2, sobre 

competências dos líderes, percebe-se que a subutilização da gestão por 

competências afasta a empresa e seus colaboradores de um crescimento homogêneo, 

pois trata de ações colaborativas para um desenvolvimento integrado. Ressalta-se 

que mesmo a terminologia sendo amplamente conhecida, como citado anteriormente, 

não necessariamente significa que ela seja também amplamente, ou até corretamente, 

utilizada.    
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A questão de número 10 refere-se à política das empresas sobre os líderes, de 

desenvolvê-los na empresa, buscá-los no mercado ou trabalhar com ambas as 

alternativas. As empresas A e D focam em desenvolvê-los internamente e as 

empresas B e C também desenvolvem assim, porém preferem buscá-los no mercado. 

Isso demonstra um ponto em comum: todas as empresas miram para dentro de seus 

quadros internos quando o assunto são líderes. Contudo, ao correlacionar com a 

resposta da pergunta número 3, apenas uma das empresas pesquisadas possui uma 

política corporativa estabelecida para desenvolvimento de líderes e apenas 25% delas 

usam o BSC como ferramenta de apoio nesses processos.  

Assim sendo, pode-se concluir que a formação interna desses líderes é 

baseada na experiência prática e de maneira pouco estruturada, tornando muito difícil 

incluir na formação dessas pessoas a temática governança e sustentabilidade de 

maneira abrangente e prioritária.  

 
Tabela 9 – A política sobre líderes 

EMPRESAS RESPOSTAS COMENTÁRIOS 

A 
Desenvolvê-los 
dentro de casa. 

Como seus concorrentes, a companhia tem uma 
tradição de que seus profissionais tenham carreiras 
longevas. É rara a contratação de profissionais do 
mercado para cargos estratégicos. 

B 
Atuar com ambas 
as alternativas. 

Ainda que exista a possibilidade de buscar líderes no 
mercado, a maioria dos atuais líderes é oriunda da 
própria casa. 

C 
Atuar com ambas 
as alternativas. 

Os líderes geralmente são buscados no mercado. 
Após a contratação quase sempre permanecem na 
empresa, poucos são os casos de líderes formados na 
empresa. 

D 
Desenvolvê-los 
dentro de casa. 

- 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

Ao abordar competências, foram considerados nesta pesquisa, de acordo com 

Fernandes (2013), os Conhecimentos, Habilidades, Atitudes e Valores (CHAV). Em 

absoluto, o propósito foi de estabelecer em definitivo um resultado sobre 

competências. O exercício foi feito objetivando buscar a percepção das empresas 

pesquisadas sobre esse item e identificar indicativos para análises. Ressalta-se que 
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três das quatro empresas colocam como principal competência o foco em resultados. 

Nesse caso, não se pode ignorar o fato de o Brasil estar passando, neste exato 

momento, por uma das maiores crises políticas e econômicas de sua história e que 

as empresas, de um modo geral, estão vivendo momentos de grande recessão, com 

muitas demissões, corte de custos, queda de receita, etc.   

Pensamento estratégico, tomada de decisão e relacionamento interpessoal são 

as competências mais mencionadas, conforme a tabela 10. 
 
Tabela 10 – Competências de um líder 

EMPRESAS RESPOSTAS COMENTÁRIOS 

A 

Pensamento 
estratégico 
Liderança 
Foco nos 
resultados 

Entendo que as competências mais relevantes devam 

ser diferentes para diferentes níveis de atuação de 

líderes, considerando líderes (para esta pergunta) 

como os cargos de presidente, diretores e gerentes. 

Creio que as competências marcadas sejam as mais 

relevantes para os líderes a nível estratégico (dois 

primeiros casos). 

B 

Pensamento 
estratégico 
Foco nos 
resultados 
Tomada de 
decisão 

A principal responsabilidade do gestor é tomar 

decisões. Decisões que podem estar relacionadas aos 

mais diversos assuntos: para orientar o caminho a ser 

seguido (objetivos e metas), corrigir desvios, aprimorar 

os processos, etc. O tamanho de um líder está 

diretamente relacionado ao tamanho das decisões que 

estão sob sua responsabilidade. E, por consequência, 

seu sucesso está diretamente relacionado aos 

resultados de suas decisões. 

Assim, ter foco em resultados é, por consequência, 

uma competência prioritária da liderança.  
Para isso, torna-se imprescindível que seu 
pensamento fuja das armadilhas da rotina e concentre-
se no estratégico. 

C 
Relacionamento 
interpessoal 

O líder tem que se posicionar como se fosse um 
acionista, e o acionista é focado em resultados. 
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Proatividade 

Foco nos 

resultados 
 

D 

Relacionamento 
interpessoal 
Tomada de 
decisão 
Conhecimento 
técnico 

Na minha opinião, são necessárias mais do que três 
competências. 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

Por meio do gráfico 4, observa-se que nenhuma das quatro empresas usa a 

nomenclatura de líder sustentável, e isso está atrelado diretamente à maturidade de 

seus mecanismos de governança e sustentabilidade, porque ainda estão em fase de 

desenvolvimento. Consequentemente, isso acarreta um distanciamento dos termos 

mais usados em empresas com nível de maturidade mais avançado. O desafio de um 

líder sustentável é o de pensar e agir em um contexto global (VOLTOLINI, 2011).  
 

Gráfico 4 – Líder sustentável 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2016). 

 

Na tabela 11, é possível ver que as empresas C e D sentiram o impacto da 

globalização e da tecnologia de maneira intensa e as empresas A e B, de maneira 

relativa. Isso confirma a percepção inicial citada na introdução deste estudo, de que 

os impactos dos avanços oriundos da globalização e as mudanças tecnológicas não 

deixam ninguém passar à margem do processo. Os momentos podem ser distintos e 

os níveis dos impactos também, e isso é normal devido às empresas possuírem 

características únicas e se posicionarem de maneira individualizada, mas em 

determinado momento todas são impactadas por tais mudanças, seja ativa ou 

passivamente.   
   

Tabela 11 – Impactos da globalização e tecnologia 

EMPRESAS RESPOSTAS COMENTÁRIOS 

A Relativa 

O mercado de construção civil pesada ainda não foi 

plenamente impactado pela globalização tendo em 

vista que a maioria das empresas atuantes no país é 

brasileira ou tem associação com empresas 

brasileiras. Não é, por outro lado, um negócio com um 

ciclo de desenvolvimento tecnológico muito acelerado. 

A evolução de equipamentos e metodologias de 

construção é real, porém menos impactante do que em 

outros negócios. 

B Relativa 

Exceção feita somente à evolução dos equipamentos, 

onde pode-se notar um relativo avanço nos requisitos 

de segurança e qualidade. 

No campo da gestão, a empresa ainda é carente de 

sistemas mais robustos. Exceção feita somente ao 

processo de Orçamentação, que, a partir deste ano, 

conta com uma plataforma moderna e ágil. Trata-se, 

no entanto, do primeiro ano de uso da ferramenta. 

C Intensa 
Na indústria de bebidas, a automação das linhas 
diminuiu o emprego da mão de obra pela metade. 
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D 
Intensa Nosso ramo é muito ligado às condições técnicas, não 

podendo assimilar grandes mudanças repentinas. 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

4.2.1 Estratégias para desenvolvimento de lideranças 

 

Na resposta da questão número 3, identifica-se que apenas a empresa A, 

dentre as quatro empresas analisadas, possui política corporativa que contempla o 

desenvolvimento de líderes. Esse fato merece atenção especial, pois sugere a 

ausência de sistematização para a propagação da estratégia da companhia e para a 

capacitação de líderes por meio de um alinhamento macro. O divisor de águas em um 

sistema de educação corporativa é o envolvimento da área de Recursos Humanos e 

dos líderes, para que construam uma ferramenta poderosa para viabilizar a estratégia 

empresarial (EBOLI, 2014). 

 
Tabela 12 – Política corporativa para desenvolvimento de líderes 

EMPRESAS RESPOSTAS COMENTÁRIOS 

A 

Sim, possui política 
corporativa que 
contemple o 
desenvolvimento 
de líderes. 

A companhia implantou um programa de carreira e 

sucessão com o objetivo de definir os possíveis 

substitutos para os cargos de liderança. Essa definição 

segue as chamadas linhas de sucessão, que definem 

a sequência de evolução de carreira dos profissionais 

e as qualificações necessárias para cada um dos 

cargos. 

B 

Não possui política 
corporativa que 
contemple o 
desenvolvimento 
de líderes. 

- 

C 

Não possui política 
corporativa que 
contemple o 
desenvolvimento 
de líderes. 

- 
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D 

Não possui política 
corporativa que 
contemple o 
desenvolvimento 
de líderes. 

- 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

A tabela 13 demonstra que as quatro empresas entrevistadas aplicam 

avaliações formais atreladas às metas de seus líderes, porém um ponto relevante é 

que, em nenhum dos casos, essa avaliação está atrelada aos itens de governança e 

sustentabilidade. 
 

Tabela 13 – Modelo de avaliação de seus líderes 

EMPRESAS RESPOSTAS COMENTÁRIOS 

A 
Avalia formalmente 
seu desempenho 
atrelado a metas. 

A avaliação de desempenho dos profissionais 

estratégicos (cargos centralizados) é realizada pela 

verificação do atingimento de metas pré-estabelecidas 

anualmente. As metas são classificadas em individuais 

e empresariais, sendo que cada uma delas é 

devidamente quantificada de forma ponderada com 

relação à sua relevância e complexidade (totalizando a 

soma de 100). 

B 
Avalia formalmente 
seu desempenho 
atrelado a metas. 

A avaliação das lideranças está totalmente vinculada à 

consecução de metas de produção. A saída é 

eminentemente financeira. 

C 
Avalia formalmente 
seu desempenho 
atrelado a metas. 

A avaliação e premiação são feitas por meio de metas 
que são estabelecidas. 

D 
Avalia formalmente 
seu desempenho 
atrelado a metas. 

Avaliação por projeto executado. 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

As questões números 6 e 7 entram na temática do BSC. Essa era uma 

inquietação presente nos objetivos específicos da pesquisa, ou seja, a possibilidade 
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da criação de um artefato com base no BSC e com extrema importância em saber 

como as empresas pesquisadas tratavam o tema.  

Observou-se na resposta à pergunta número 6, que as empresas A e B utilizam 

pontualmente esse expediente e as empresas C e D não o utilizam. É importante 

ressaltar a resposta da empresa A para esse item: “O planejamento estratégico se 

baseia no modelo prescrito por Kaplan e Norton. Os objetivos estratégicos e planos 

de ação para cada objetivo são agrupados em quatro perspectivas: econômico-

financeiro (financeiro), patrimônio humano (aprendizado e crescimento), mercado e 

imagem (cliente), organização e tecnologia (processos internos de negócio) ”. 

Na pergunta número 7, comprova-se que apenas uma das quatro empresas 

pesquisadas utiliza habitualmente essa ferramenta como apoio no desenvolvimento 

de líderes, no caso a empresa A, e nas empresas B, C e D ele não é utilizado.  

Cabe ressaltar que o BSC é muito usado em empresas no mundo todo, é uma 

ferramenta de apoio à gestão empresarial, de pessoas e performance. Os mapas 

estratégicos mostram como a organização converterá suas iniciativas e recursos, 

inclusive ativos intangíveis, como cultura organizacional e conhecimento dos 

empregados, em resultados tangíveis (KAPLAN; NORTON, 1997).  

 
Tabela 14 – BSC na montagem do planejamento estratégico 

EMPRESAS RESPOSTAS COMENTÁRIOS 

A 
Sim, utiliza 
pontualmente. 

O PE se baseia no modelo prescrito por Kaplan e 

Norton. Os objetivos estratégicos e planos de ação 

para cada objetivo são agrupados em quatro 

perspectivas: Econômico-financeiro (Financeiro), 

Patrimônio Humano (Aprendizado e Crescimento); 

Mercado e Imagem (Cliente); Organização e 

Tecnologia (Processos Internos de Negócio). 

B 
Sim, utiliza 
pontualmente. 

A empresa elaborou o seu Planejamento Estratégico 

há alguns anos e definiu suas estratégias na forma do 

BSC. 
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Não se percebe o uso da ferramenta na gestão da 

empresa. Não está prevista a revisão do plano. Com 

exceção da Diretoria, as demais lideranças não estão 

envolvidas nesse assunto. 

C Não utiliza. - 

D Não utiliza.   - 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 
Tabela 15 – BSC para a elaboração do desenvolvimento de líderes 

EMPRESAS RESPOSTAS COMENTÁRIOS 

A 
Sim, utiliza 
habitualmente. 

Todas as metas individuais, base para a avaliação de 

líderes, são vinculadas aos objetivos estratégicos que 

por sua vez são vinculados às 4 perspectivas do BSC. 

B Não utiliza. - 

C Não utiliza.   - 

D Não utiliza.   - 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

Na resposta à pergunta número 8, duas empresas possuem programas 

estabelecidos para o desenvolvimento de líderes e duas não possuem. As empresas 

A e D possuem e uma delas os realiza com o apoio de universidades/escolas de 

negócios e a outra, internamente. Esse é um ponto extremamente importante, pois é 

pela capacitação que se torna possível quebrar paradigmas. Há que se pensar por 

que e para que queremos educar gestores para a sustentabilidade (VOLTOLINI, 2011). 
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Gráfico 5 – Política corporativa para desenvolvimento de líderes 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2016). 

 

No quadro acima, vemos que apenas a metade das empresas possuem política 

corporativa para desenvolvimento de líderes. Isso pode ser traduzido na falta de 

sistematização e periodicidade na tratativa do tema. 

 
Gráfico 6 – BSC no desenvolvimento de líderes 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2016). 

 

Das duas empresas que utilizam BSC no desenvolvimento de líderes, uma 

delas faz por meio de consultoria externa, e a outra desenvolve seus programas 

internamente.  
Gráfico 7 – Abrangência das habilidades dos gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016). 

 

A análise dos itens acima remete a algumas inquietudes, pois fica bem 

caracterizado que a capacitação dos líderes não está sistematizada nas quatro 

empresas pesquisadas. Ainda que algumas possuam boas práticas, elas não 

contemplam conhecimentos globais.  

Ao citar um item global, não necessariamente ele significa algo distante; pelo 

contrário, são temas comuns cujos reflexos, em menor ou maior impacto, afetam a 

todos. É importante ressaltar que o primeiro propósito do PRME visa à educação dos 

estudantes para que eles possam ser geradores de valores sustentáveis, mas nem 

todos os líderes estão em sala de aula atualmente, segundo Dutra (2014, p. 209): 

 
A preparação para o futuro exige dois investimentos simultâneos. Um 
na modernização do sistema de gestão de pessoas e outro no estímulo 
e suporte ao desenvolvimento das pessoas por si próprias. A 
modernização do sistema de gestão de pessoas deve criar condições 
para que elas possam visualizar seu desenvolvimento, para que a 
empresa possa avaliar o poder de contribuição de todas as pessoas 
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com as quais mantenha relação de trabalho e para que a empresas e 
as pessoas possam conciliar suas expectativas de forma dinâmica.  

 

Por conseguinte, a aproximação das universidades ao meio empresarial é 

fundamental, e também as empresas precisam cada vez mais possuir áreas de 

educação corporativa robustas e sensíveis às mudanças globais.  

 

4.2.2 Proposta de artefato para orientar o desenvolvimento de lideranças  

Sobre a proposição do modelo para o desenvolvimento de líderes com o 

enfoque da governança e sustentabilidade, duas empresas entendem ser interessante 

ter um modelo para servir de base ao desenvolvimento de líderes com foco em 

governança e sustentabilidade, uma das empresas entende que cada caso é um caso 

e outra empresa ainda tem dúvidas sobre a eficácia.  
 
Tabela 16 – Desenvolvimento de líderes com foco em governança e na sustentabilidade 

EMPRESAS RESPOSTAS COMENTÁRIOS 

A 

Sim, pois ajuda a 
formalizar e a 
fortalecer esse 
processo. 

Penso que sim, tendo em vista que esse modelo 
poderia condensar práticas já em uso no mercado, seja 
entre os concorrentes, seja em empresas com atuação 
com alguma similaridade. Esse modelo certamente 
poderia servir para acelerar o processo e atingir os 
resultados em um prazo menor. 

B 
Talvez, tenho 
dúvidas com 
relação a isso. 

É necessário, primeiramente, que o tema seja 
considerado relevante, o que não ocorre nesse 
momento. 
A adesão da liderança para o assunto se dará via 
orientação da Alta Administração ou via exigência 
contratual (já na fase das concorrências). 
Qualquer esforço de desenvolvimento desse público 
nessa direção, sem que o assunto tenha se tornado 
efetivamente estratégico (com impactos medidos no 
resultado do negócio) não terá “sustentabilidade”. 

C 

Sim, pois ajuda a 
formalizar e a 
fortalecer esse 
processo. 

- 

D Não, pois cada 
caso é um caso. - 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 
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Duas empresas entendem ser interessante ter um modelo para servir de base 

ao desenvolvimento de líderes com foco em governança e sustentabilidade, uma das 

empresas entende que cada caso é um caso e outra empresa ainda tem dúvidas sobre 

a eficácia.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento de líderes no entorno empresarial é um tema bastante 

discutível na administração de empresas. É uma grande incógnita social e que gera 

muitas indagações: Por que as pessoas que lideram as organizações, que por vezes 

são maiores que cidades, estados ou até mesmo países, ainda têm certo 

distanciamento das questões objetivas que afetam diretamente o mundo em que 

vivem? Será que a mitigação de impactos em florestas, rios e árvores não é vinculada 

diretamente à sua atuação? Será que as mazelas sociais ou os contrastes econômicos 

são problemas apenas governamentais?  

O objetivo geral deste estudo pautou-se na análise de estratégias e proposição 

de alternativas para o desenvolvimento de líderes, sob o enfoque da governança e 

sustentabilidade, identificando competências e usando o Balanced Scorecard como 

apoio. Na fase de conclusão desta pesquisa, após exatos dois anos de estudos, 

verificou-se que existem muitos casos e referenciais bibliográficos que indicam que os 

líderes têm e terão o seu papel e abrangência cada dia mais ampliados, são 

verdadeiros agentes das mudanças sociais e respeitam os limites ambientais e as 

características lucrativas de seus negócios.  

Para esse fim, foi feita uma revisão bibliográfica e uma pesquisa de campo que 

foi realizada com quatro grandes players da economia paranaense com atuação 

nacional. Ao todo, foram 80 respostas sobre liderança, governança e sustentabilidade, 

o que contribuiu satisfatoriamente para a análise de resultados desta pesquisa, 

trazendo à tona experiências reais, resultado da vivência empresarial em consonância 

com o mundo acadêmico.  

Sobre a análise das estratégias utilizadas nas corporações para o 

desenvolvimento de líderes e a caracterização de algumas práticas e mecanismos de 

governança e sustentabilidade, constatou-se que ainda existe um longo caminho a ser 

percorrido. O que sugere um olhar positivo sobre o assunto, pois os primeiros passos 

já foram dados, como a adoção formal de Conselho de Administração.  

 No que diz respeito à identificação de perfil dos líderes e de suas 

competências, constatou-se a não adesão à nomenclatura de “líderes sustentáveis”, 

e mesmo na realização de avaliações formais verificou-se que as metas não estão 

atreladas a itens de governança e sustentabilidade. Isso não significa, 
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necessariamente, que as empresas não adotem ações relativas ao tema, mas ainda 

existe uma lacuna quanto a práticas atuais. Em algumas empresas entrevistadas, o 

assunto sustentabilidade ainda está vinculado à área de Meio Ambiente, e não à alta 

gestão ou comitês, o que demonstra que o tema é visto como um item que não tem 

impacto direto no valor do seu negócio.  

Na proposta de um artefato que oriente o desenvolvimento de líderes e suas 

competências sob o enfoque da governança e sustentabilidade nas corporações com 

base no Balanced Scorecard, entende-se ser salutar tratar de maneira um pouco mais 

contextualizada, conforme a seguir. 

Ao analisar quais as estratégias utilizadas nas corporações para o 

desenvolvimento de líderes, sob o enfoque da governança e sustentabilidade, 

verificou-se que existem inúmeras situações de grande relevância e que, 

principalmente sob o aspecto qualitativo, proporcionam um campo de análises e 

correlações gigantescas. Dentro do universo analisado, algumas características 

tomam contornos mais acentuados, como é o caso da presença do Conselho de 

Administração na realidade das empresas brasileiras, porém percebe-se que os 

mecanismos de governança nos demais níveis das corporações ainda se encontram 

em fase de amadurecimento.  

Destaca-se que ter uma política corporativa para o desenvolvimento de líderes 

também é um tópico que precisa ser mais bem desenvolvido. Essa prática é mais 

comum em empresas multinacionais e com operações mundiais, por isso acredita-se 

que seja necessário buscar uma adaptação às empresas locais, não somente sob o 

aspecto meramente regulatório, mas também para que as bases dessas ações 

tenham consistência e continuidade, pois os resultados agregados, de um modo geral, 

acontecem em médio e longo prazo e, por vezes, a falta de respostas imediatas ou 

mesmo o desalinhamento de expectativas provocam interrupções. É fato que nas 

situações mais turbulentas, como o atual momento em que a economia e a política 

brasileira se encontram, todos os esforços estão atrelados a temas inerentes aos 

resultados financeiros imediatos e às habilidades gerenciais ou específicas que visam 

ao lucro, o que é um propósito equivocado e pode não ser a melhor alternativa na 

busca da geração de valor com sustentabilidade aos stakeholders. 

  Não há uma regra geral ou mesmo hierarquia quando se trata de 

desenvolvimento de líderes, porém verificou-se, ao longo deste estudo, que, se alguns 
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itens-chave não estiverem encaixados de maneira coesa, o resultado dificilmente 

atenderá aos pilares da sustentabilidade: econômicos, sociais e ambientais.  

A metodologia Balanced Scorecard, de medição e gestão de desempenho, é 

amplamente difundida e utilizada em estratégias no mundo corporativo e acadêmico, 

por isso a sugestão do seu implemento neste estudo está intimamente ligada à 

realidade de auferição numérica das empresas, o que não é uma prática tão comum 

em ações de desenvolvimento de pessoas. Também se adotou a gestão de 

competências como um referencial nesse desenvolvimento, pois sua abrangência 

contempla tanto as competências empresariais quanto as dos líderes e, em última 

análise, a de todos os níveis da empresa.   

Por fim, sugere-se um modelo para o desenvolvimento de líderes com foco na 

governança e sustentabilidade sem a pretensão de colocar um ponto final ao tema, 

mas com o intuito de dar continuidade às pesquisas relacionadas a este estudo. Nesse 

artefato, foram considerados:  

• A divisão do modelo pelas perspectivas dos quatro campos do BSC: patrimônio 

humano, organização, mercado/imagem, financeiro. 

• A distribuição das competências dentro desses quatro campos. 

• A possibilidade de trabalhar as competências por níveis. 

• Uma subdivisão em sete fases (direcionamento, governança e sustentabilidade, 

academia x empresa, especialização, ciclo empresarial, competências, 

conhecendo o negócio) e todas suportadas pelas visões organizacional, holística, 

educacional e sistêmica. 

• A referência às core competences. 

• A adoção da governança e sustentabilidade como base norteadora. 

Não se pode menosprezar que, para a criação de um modelo, deve-se 

considerar uma série de variáveis, tais como: o grande número de empresas, 

segmentos, portes, características, etc. que existem atualmente, pois há modos 

próprios de estabelecer programas de desenvolvimento, seja realizados nas próprias 

empresas, seja por meio de entidades especializadas. Por isso é preciso lembrar 

sempre que a Administração é uma ciência aplicada que a todo momento passa por 

mudanças, sendo que algumas só são percebidas após suas ocorrências. 
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Nesse contexto, a academia possa ser uma agente de melhorias e aceleração 

estruturada de mudanças, pois a missão de desenvolver líderes é um tema que ainda 

gera muitos questionamentos e por isso precisa ser mais investigado. Antes existiam 

os feitores, chefes, gerentes e gestores; agora, existem líderes e, ao que tudo indica, 

os próximos serão os líderes sustentáveis, com grande enfoque na governança e 

sustentabilidade, empresarial e mundial.   
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APÊNDICE 1 | QUESTIONÁRIO 

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES SOB O ENFOQUE DA GOVERNANÇA E 
SUSTENTABILIDADE 
1. A empresa possui Conselho de Administração instituído?  

 Ainda não possui  

 Sim, foi instituído há menos de 3 anos  

 Sim, foi instituído há mais de 3 anos  

(Se sim, descrever):  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
2. A empresa faz uso da governança corporativa em sua gestão?  

 Ainda não faz uso da governança corporativa.  

 Sim, possui uma governança estabelecida que afeta diretamente o modo de 

dirigir e monitorar a empresa, bem como estabelecer relacionamento com seus 

stakeholders. 

 Sim, possui uma governança corporativa, mas ainda em fase de 

amadurecimento e formalização. 

(Se sim, descrever):  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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3. A empresa possui uma política corporativa que contemple o 
desenvolvimento de líderes?  

Não possui política corporativa que contemple o desenvolvimento de líderes. 

Sim, possui política corporativa que contemple o desenvolvimento de líderes.  

Sim, possui política corporativa que contemple o desenvolvimento de líderes, 

inclusive abordando os aspectos de governança e sustentabilidade.  

(Se sim, descrever):  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
4. Qual a situação da empresa em relação à utilização de gestão por 

competências? 

É uma prática inexistente.  

É uma prática adotada pontualmente. 

É uma prática incorporada à rotina da empresa. 

Foi adotada no passado e não teve sequência.  

Comente sobre a alternativa indicada:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Qual a abordagem da empresa para avaliação de seus líderes?  

Não avalia formalmente.  

Avalia formalmente seu desempenho atrelado a metas.  
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Avalia formalmente seu desempenho atrelado a metas, inclusive abordando 

temas relacionados à governança e sustentabilidade.  

Comente sobre a alternativa indicada:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. A empresa utiliza o Balanced Scorecard na montagem do planejamento 
estratégico?   

Não utiliza.   

Sim, utiliza pontualmente.    

Sim, utiliza habitualmente.  

(Se sim, descrever):  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. A empresa utiliza o Balanced Scorecard na montagem do planejamento para 
o desenvolvimento de líderes?   

Não utiliza.   

Sim, utiliza pontualmente.    

Sim, utiliza habitualmente.  

(Se sim, descrever):  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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8. Existe algum plano ou programa estabelecido para tratar de 

desenvolvimento de líderes na empresa? 

Sim.  

Não. 

(Se sim, descrever):  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
8.1. Em caso afirmativo, ele é realizado:  

Internamente pela própria empresa.    

Internamente pela empresa com apoio de consultoria.    

Externamente com apoio de consultoria. 

Comente sobre a alternativa indicada:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9. Os programas que desenvolvem líderes na empresa são dirigidos 
predominantemente para:  

Desenvolver habilidades gerenciais.  

Desenvolver habilidades específicas.  

Desenvolver conhecimento global.  

Comente sobre a alternativa indicada:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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10. A política da empresa sobre líderes é:  

Desenvolvê-los dentro de casa.  

Buscá-los no mercado.    

Atuar com ambas as alternativas.  

Comente sobre a alternativa indicada:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

11. Assinale as três principais competências de um líder.  

Pensamento estratégico. 

Gerenciamento de desempenho. 

Conhecimento do negócio e do segmento 

Relacionamento interpessoal. 

Comunicação. 

Liderança. 

Negociação. 

Disciplina organizacional. 

Capacidade analítica. 

Inovação. 

Conhecimento técnico. 

Proatividade. 

Foco nos resultados.  

Organização e disciplina. 

Visão sistêmica.  

Visão global.  

Adaptação a mudanças.  

Tomada de decisão.  

Conhecimento técnico.  

 

Comente sobre as alternativas indicadas:  
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

12. Sobre a nomenclatura “líder sustentável”, a empresa:  

Não adota.  

Adota pontualmente.  

Adota habitualmente.  

Comente sobre a alternativa indicada:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

13. As práticas e mecanismos de governança e sustentabilidade na empresa 
encontram-se em qual estágio:  

De alta maturidade, exercendo seu papel.  

De maturidade relativa, em fase de consolidação.   

Na fase inicial, estabelecendo seus parâmetros.  

 Comente sobre a alternativa indicada:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
14. A empresa possui uma política corporativa que aborde sustentabilidade, cujo 

direcionamento esteja alinhado ao planejamento estratégico?  

Não possui política corporativa que contemple sustentabilidade.  
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Sim, possui política corporativa que contemple sustentabilidade.   

Sim, possui política corporativa que contemple sustentabilidade e o seu 

direcionamento enseja reflexões diretas no planejamento estratégico.  

 (Se sim, descrever):  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
15. A globalização e a tecnologia impactaram o segmento da empresa de 

maneira: 

Revolucionária.    

Intensa.   

Relativa. 

Não mudou.  

Comente sobre a alternativa indicada:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

16. Em relação à sustentabilidade, a empresa encara o tema como:  

Extremamente importante, pois interfere diretamente no valor do negócio.    

Importante, pois interfere indiretamente no valor do negócio.       

Relativamente importante e sem interferência no valor negócio.   

Não é importante.  

Comente sobre a alternativa indicada:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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17. Nos próximos 15 anos, a empresa entende que a sustentabilidade poderá 
ser:  

Item extremamente importante na agenda dos líderes.    

Item com um grau de importância maior na agenda dos líderes.        

Item de relativa importância na agenda dos líderes. 

Item sem maior importância . 

 Comente sobre a alternativa indicada:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

18. Indique qual área da empresa fica responsável pelo tema sustentabilidade:  

Presidência  

Diretoria  

Assessoria  

Comitês  

Segurança, Meio Ambiente e Saúde  

Recursos Humanos  

NDA 

Comente sobre a alternativa indicada:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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19. A companhia possui relatório de sustentabilidade? 

Sim.  

Não.  

(Se sim, descrever):  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

20. Seria interessante, para a empresa, existir um modelo a ser seguido de 
desenvolvimento de líderes, com foco em governança em sustentabilidade?  

Sim, pois ajuda a formalizar e a fortalecer esse processo.            

Não, pois cada caso é um caso.         

Talvez, tenho dúvidas com relação a isso.  

Comente sobre a alternativa indicada:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 | TABULAÇÃO 

 

Questionário Contagem A B C D 

1. A empresa possui Conselho de Administração instituído?            

 Ainda não possui  -         

 Sim, foi instituído há menos de 3 anos  1     X   

 Sim, foi instituído há mais de 3 anos  3 X X   X 

            

2. A empresa faz uso da governança corporativa em sua 
gestão?  

          

 Ainda não faz uso da governança corporativa  -         

Sim, possui uma governança estabelecida que afeta diretamente o 
modo de dirigir e monitorar a empresa, bem como estabelecer 
relacionamento com seus stakeholders 

1 X       

 Sim, possui uma governança corporativa, mas ainda em fase de 
amadurecimento e formalização 

3   X X X 

            

3. A empresa possui uma política corporativa que contemple o 
desenvolvimento de líderes?  

          

 Não possui política corporativa que contemple o desenvolvimento 
de líderes 

3   X X X 

 Sim, possui política corporativa que contemple o desenvolvimento 
de líderes  

1 X       

Sim, possui política corporativa que contemple o desenvolvimento 
de líderes, inclusive abordando os aspectos de governança e 
sustentabilidade 

-         

            

4. Qual a situação da empresa em relação à utilização de 
gestão por competências? 

          

 É uma prática inexistente  2   X   X 

 É uma prática adotada pontualmente  2 X   X   

 É uma prática incorporada à rotina da empresa  -         

 Foi adotada no passado e não teve sequência  -         

            

5. Qual a abordagem da empresa para avaliação de seus 
líderes?  

          

 Não avalia formalmente  -         

 Avalia formalmente seu desempenho atrelado a metas  4 X X X X 
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 Avalia formalmente seu desempenho atrelado a metas, inclusive 
abordando temas relacionados à governança e sustentabilidade  

-         

            

6. A empresa utiliza o Balanced Scorecard na montagem do 
planejamento estratégico?   

          

 Não utiliza   2     X X 

 Sim, utiliza pontualmente    2 X X     

 Sim, utiliza habitualmente  -         

            

7. A empresa utiliza o Balanced Scorecard na montagem do 
planejamento para o desenvolvimento de líderes?   

          

 Não utiliza   3   X X X 

 Sim, utiliza pontualmente    -         

 Sim, utiliza habitualmente  1 X       

            

8. Existe algum plano ou programa estabelecido para tratar de 
desenvolvimento de líderes na empresa? 

          

 Sim  2 X     X 

 Não 2   X X   

8.1 Em caso afirmativo, ele é realizado:            

 Internamente pela própria empresa    1       X 

 Internamente pela empresa com apoio de consultoria    -         

 Externamente com apoio de consultoria 1 X       

            

9. Os programas que desenvolvem líderes na empresa são 
dirigidos predominante para:  

          

 Desenvolver habilidades gerenciais  2 X     X 

 Desenvolver habilidades específicas  2 X X     

 Desenvolver conhecimento global  -         

            

10. A política da empresa sobre líderes é:            

 Desenvolvê-los dentro de casa  2 X     X 

 Buscá-los no mercado    -         

 Atuar com ambas as alternativas  2   X X   

            

11. Assinale as três principais competências de um líder.            

 Pensamento estratégico 2 X X     
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 Gerenciamento de desempenho -         

 Conhecimento do negócio e do segmento -         

 Relacionamento interpessoal 2     X X 

 Comunicação -         

 Liderança 1 X       

 Negociação -         

 Disciplina organizacional -         

 Capacidade analítica -         

 Inovação -         

 Conhecimento técnico -         

 Proatividade 1     X   

 Foco nos resultados  3 X X X   

 Organização e disciplina -         

 Visão sistêmica  -         

 Visão global  -         

 Adaptação a mudanças  -         

 Tomada de decisão  2   X   X 

 Conhecimento técnico  1       X 

            

12. Sobre a nomenclatura “líder sustentável”, a empresa:            

 Não adota  4 X X X X 

 Adota pontualmente  -         

 Adota habitualmente  -         

            

13. As práticas e mecanismos de governança e 
sustentabilidade na empresa encontram-se em qual estágio:  

          

 De alta maturidade, exercendo seu papel  -         

 De maturidade relativa, em fase de consolidação   -         

 Na fase inicial, estabelecendo seus parâmetros  4 X X X X 

            

14. A empresa possui uma política corporativa que aborde 
sustentabilidade, cujo direcionamento esteja alinhado ao 
planejamento estratégico?  

          

 Não possui política corporativa que contemple sustentabilidade  3 X X X X 

 Sim, possui política corporativa que contemple sustentabilidade   -         
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 Sim, possui política corporativa que contemple sustentabilidade e 
o seu direcionamento enseja reflexões diretas no planejamento 
estratégico 

-         

            

15. A globalização e a tecnologia impactaram o segmento da 
empresa de maneira: 

          

 Revolucionária    -         

 Intensa   2     X X 

 Relativa 2 X X     

 Não mudou  -         

            

16. Em relação à sustentabilidade, a empresa encara o tema 
como:  

          

 Extremamente importante, pois interfere diretamente no valor do 
negócio    

-         

 Importante, pois interfere indiretamente no valor do negócio       3 X   X X 

 Relativamente importante e sem interferência no valor negócio   1   X     

 Não é importante  -         

            

17. Nos próximos 15 anos, a empresa entende que a 
sustentabilidade poderá ser:  

          

 Item extremamente importante na agenda dos líderes    2 X   X   

 Item com um grau de importância maior na agenda dos 
líderes        

2   X   X 

 Item de relativa importância na agenda dos líderes  -         

 Item sem maior importância  -         

            

18. Indique qual área da empresa fica responsável pelo tema 
sustentabilidade. 

          

 Presidência  -         

 Diretoria  -         

 Assessoria  -         

 Comitês  2 X   X   

 Segurança, Meio Ambiente e Saúde  3 X X   X 

 Recursos Humanos  -         

 NDA -         

            

19. A companhia possui relatório de sustentabilidade?           

 Sim  -         
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 Não  4 X X X X 

            

20. Seria interessante, para a empresa, existir um modelo a 
ser seguido de desenvolvimento de líderes, com foco em 
governança e sustentabilidade?  

          

 Sim, pois ajuda a formalizar e a fortalecer esse processo            2 X   X   

 Não, pois cada caso é um caso       1       X 

 Talvez, tenho dúvidas com relação a isso 1   X     
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