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RESUMO 
 

Na constante busca por continuarem competitivas, lucrativas, eficientes e retendo os 
melhores profissionais, as empresas estão em constate aprendizado e na incansável 
meta de formar líderes. Estruturar um processo de formação de profissionais requer 
planejamento, disciplina, didática e parceiros de projetos educacionais. O objetivo 
dessa dissertação é propor uma escola de Líderes Globalmente responsáveis, voltada 
para o desenvolvimento sustentável em uma Empresa, com base nos ODS e nos 
pilares do PRME. Para ser viável a proposta da escola, é necessário investigar o perfil 
de lideranças e medir as possíveis lacunas a serem trabalhadas bem como identificar 
os princípios aderentes a líderes globalmente responsável. Essa pesquisa identificou 
as premissas fundamentais para a viabilidade da proposta através da metodologia 
utilizada que foi a análise qualitativa por meio da pesquisa de campo com 20 gestores. 
A pesquisa permitiu identificar, analisar e estruturar as necessidades para a proposta 
da escola de líderes globalmente responsáveis. Os mais relevantes fundamentos 
teóricos para a sustentabilidade desse trabalho foram embasados nos conceitos de 
liderança, formação de líderes sustentáveis, aprendizagem e fundamentos do PRME. 
Como principais resultados vale destacar que dos líderes entrevistados, um terço tem 
como única referência ser líder somente dentro da empresa atual, fato esse que 
aumenta a responsabilidade da instituição no cuidado e formação dessas pessoas. O 
tempo médio desses gestores na empresa é de 11 anos, tal dado demostra robustez 
no quadro de líderes e fortalece a expertise. Como desafio para a proposta destaca- 
se, apoiar uma comunicação assertiva com a missão e visão da empresa, engajar as 
equipes aos propósitos e metodologia e, proporcionar a todos um ambiente mais 
adaptável em relação as possíveis reestruturações. De forma prática umas das 
principais contribuições desse trabalho foi constatar que, ainda, o assunto formação 
de líderes nem sempre é tratado com a seriedade que merece, por vezes a tratativa é 
pela conveniência do negócio. No entanto foi possível observar que os gestores 
ficaram interessados em saber o que podem fazer para atuarem de forma globalmente 
responsável, ou seja, apoiam a proposta da escola. 

 

Palavras Chave: Escola de Líderes; PRME; Líderes Sustentáveis; 
Aprendizagem; Formação de Líderes Globalmente Sustentáveis. 



ABSTRACT 
 

In the constant search to remain competitive, profitable, efficient and retain the best 
professionals, companies are in constant learning and in the tireless goal of forming 
leaders. Structuring a professional training process requires planning, discipline, 
didactics and educational project partners. The objective of this dissertation is to 
propose a school of Globally responsible Leaders, focused on sustainable 
development in a Company, based on the SDGs and PRME pillars. To be viable the 
school proposal is necessary to investigate the leadership profile and measure the 
possible gaps to be worked out as well as to identify the principles adhering to globally 
responsible leaders. This research identified the fundamental premises for the 
feasibility of the proposal through the methodology used which was the qualitative 
analysis through the field research with 20 managers. The research allowed to identify, 
analyze and structure the needs for the school proposal of globally responsible leaders. 
The most relevant theoretical foundations for the sustainability of this work were based 
on the concepts of leadership, formation of sustainable leaders, learning and 
fundamentals of PRME. As main results, it is worth noting that of the leaders 
interviewed, one third have as their only reference, being a leader only within the 
current company, a fact that increases the institution's responsibility in the care and 
training of these people. The average time of these managers in the company is 11 
years, as this demonstrates strength in the leader board and strengthens expertise. As 
a challenge for the proposal, it stands out, supporting an assertive communication with 
the company's mission and vision, engaging the teams to the purposes and 
methodology, and providing everyone with a more adaptable environment in relation 
to possible restructuring. In a practical way, one of the main contributions of this work 
was to verify that, still, the subject of leadership formation is not always treated with 
the seriousness it deserves, sometimes the deal is for the convenience of the business. 
However, it was possible to observe that the managers were interested in knowing 
what they can do to act in a globally responsible way, that is, they support the school's 
proposal. 

 

Key-words: School of Leaders; PRME; Sustainable Leaders; Learning; Formation of 
Globally Sustainable Leaders 
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1 INTRODUÇÃO 

As empresas sofrem mudanças a todo tempo e em todos os sentidos, sempre 

na tentativa de continuarem competitivas, lucrativas, eficientes e retendo os melhores 

profissionais. Com os líderes e todas as pessoas que respondem pelas organizações 

ou por parte delas, não é diferente. O papel dos gestores e suas atividades diárias 

dentro das organizações também sofrem mudanças constantemente que, por sua vez, 

são sentidas e observadas por todos, por aqueles que fazem parte da empresa direta 

ou indiretamente, por clientes, fornecedores e até por pesquisadores e estudiosos do 

tema. 

Mesmo diante de tanta transformação ou necessidade de transformação, são 

poucos estudos científicos consolidados sobre a questão da prática dos Líderes na 

atualidade. Mintzberg (1986) diz que “planejar, organizar, coordenar e controlar” estão 

presentes no vocabulário do administrador desde 1916, por influência de Faiol, 

contudo não representam toda a atividade desenvolvida por Líderes e executivos. Ele 

ainda completa que houve o esquecimento da figura do Líder “aplicação do 

conhecimento dos cientistas do comportamento humano aos problemas da motivação 

do trabalhador” (MINTZBERG, 1986). 

Mas não só as empresas e pessoas mudam, o mundo atual está em constante 

modificação. O modo de trabalho dos gestores também. Diante disso, percebe-se que 

uma grande ansiedade por parte dos Stakeholder sobre o aprendizado dos Líderes, 

a maneira como eles aprendem e como utilizam suas experiências na prática das 

rotinas e até na formação e sucessão de equipes. 

Para que o aprendizado dos Líderes tenha a relevância devida, o conceito 

aprendizado dever ser aplicado na íntegra dentro das empresas, nas escolas e 

instituições com programas de formação de líderes. 

Neste contexto e com tanto a se fazer para formamos líderes melhores e 

sustentáveis que reside o interesse dessa pesquisa que é o de propor uma escola de 

Líderes Globalmente responsáveis, voltada para o desenvolvimento sustentável das 

organizações. Para tanto, o estudo está estruturado em quatro fases aqui 

denominadas como objetivos específicos: Investigar, descrever e caracterizar o perfil 
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de liderança atual na Empresa pgmais1; Identificar o perfil de liderança necessária 

com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e nos fundamentos 

dos Princípios da Educação Executiva Sustentável (PRME) para a construção de 

Líderes Globalmente responsáveis na Empresa pgmais; Na sequência medir quais os 

hiatos que faltam nessa empresa e quais as premissas já consolidadas para líderes 

globalmente responsáveis; e Propor uma escola de Líderes com gestores globalmente 

responsáveis, produtivos e que promovam um ambiente de trabalho decente para 

todos, com base nos ODS e nas premissas do PRME. 

E como citar o PRME sem ressaltar as palavras do Parceiro dos projetos 

educacionais da ONU, atual Presidente do Capítulo Latino-americano e Caribenho do 

PRME, integrante do restrito grupo de Conselheiros do PRME, o Doutor Professor 

Norman de Paula Arruda Filho. 

Norman de Paula Arruda Filho é categórico quando defende que, “nos últimos 

tempos, falar em inovação tornou-se quase obrigatório para o mundo corporativo. 

Inovar passou a ser fundamental em praticamente todos os segmentos do mercado. 

Com isso, assistimos o emergir da cultura da inovação e atribuímos ao substantivo 

uma visão extremamente positivista. Inovar virou sinônimo de mudança para o 

sucesso”. (https://amazonasnoticias.com.br/o-papel-da-inovacao-na-busca-pelo- 

desenvolvimento-sustentavel/). 

O PRME procura “inspirar a educação executiva responsável, a pesquisa e 

o pensamento global dos futuros líderes, convidando as escolas de negócio e 

instituições de ensino superior para contribuir com um mercado global mais estável e 

inclusivo e ajudar a construir uma sociedade mais próspera e bem-sucedida” (PRME, 

20172). 

Com base nos pilares éticos desta pesquisa o PRME e os ODS foram 

elementos escolhidos para compor as análises que sustentam a proposta da Escola 

de Líderes Globalmente Sustentável. 

No Programa Nacional das Nações Unidas (PNUD, 2015), os ODS são uma 

agenda interligada nos três elementos da sustentabilidade, conhecidos como Triple 

 

 

1 Conforme identidade visual, a grafia do nome da empresa é originalmente em letras 

minúsculas. Assim sendo, para manter o padrão e respeito à marca da empresa, neste trabalho ela 
está escrita na sua forma original. 

 
2 Informação extraída do site http://prmebrazil.com.br/. 

https://amazonasnoticias.com.br/o-papel-da-inovacao-na-busca-pelo-desenvolvimento-sustentavel/
https://amazonasnoticias.com.br/o-papel-da-inovacao-na-busca-pelo-desenvolvimento-sustentavel/
http://prmebrazil.com.br/
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Bottom Line (ELKINGTON,1997): o crescimento econômico, a proteção ambiental e 

os processos de inclusão social. 

Apesar de ser uma necessidade global que poderia abranger a todas as áreas, 

educação, saúde, empresas públicas e privadas, os direcionamentos apresentados 

nesta pesquisa serão alinhados a formação de Líderes e a construção de uma escola 

de negócio globalmente responsável e sustentável. Escolas de Negócio e formação 

de Líderes tem uma oportunidade ímpar para colaborar com o atingimento dos ODS 

e com os fundamentos do PRME e acreditar com isso em um futuro mais sustentável, 

já que seus membros participantes assumem o papel de líderes e gestores dentro das 

organizações. 

As empresas, por meio das suas práticas educacionais, evolutivas e 

construtivas podem influenciar os Líderes, os liderados, fornecedores e clientes na 

construção de uma visão de liderança globalmente responsável. Não se opondo ao 

importante papel, até transformador, que exercem na sociedade, comprometidos e 

engajados com causas mundiais podem, sem dúvida, formar Líderes Globalmente 

Responsáveis e Sustentáveis que carreguem consigo os atributos gerais e 

necessários considerados indispensáveis aos bons e globalmente responsáveis 

Líderes. 

A Empresa participante dessa pesquisa tem como Valores, a Ética, Transparência, 

Conhecimento, Experiência, Inteligência e Inovação. Fatores que foram essenciais 

para escolha da instituição PGMAIS. 

 
 

1.1 Objetivos 

 
 

1.1.2 Objetivo Geral 

 
 

Propor uma escola de Líderes Globalmente responsáveis, voltada para o 

desenvolvimento sustentável em uma Empresa de Prestação de Serviços baseado 

em tecnologia de informação, com base nos ODS e nos pilares do PRME. 
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1.1.3 Objetivos Específicos 

 
 

1. Investigar, descrever e caracterizar o perfil de liderança atual na empresa 

pgmais; 

2. Identificar os gaps (hiatos) e as premissas já consolidados para líderes 

globalmente responsáveis na empresa pgmais; 

3. Propor, a partir do diagnóstico inicial, uma escola de Líderes globalmente 

responsáveis com base nos ODS e nas premissas do PRME. 

 
 
 

 
1.2 Justificativa Teórica e Prática 

 
 

O objetivo deste trabalho é propor uma escola de Líderes Globalmente 

responsáveis, voltada para o desenvolvimento sustentável, com base nos ODS e nos 

pilares do PRME. Portanto é necessário demonstrar a importância disso. A justificativa 

prática deste trabalho se dá pela necessidade da formação de líderes globalmente 

responsáveis, principalmente porque é um desafio mundial com base na ONU, que 

pede mais protagonismo dos gestores na formação de equipes, e não somente uma 

necessidade da empresa pgmais. 

Para conseguir a superação desse desafio a transformação precisa começar 

“hoje, aqui e agora”. 

A proposta de escola de líderes globalmente responsáveis é para o presente, 

o agora, pois somente assim teremos pessoas formadas no futuro e uma 

aprendizagem com autêntico propósito, de termos líderes afetuosos, éticos e 

responsáveis, com visão de curto, médio e longo prazo, capacidade de conciliar 

resultados econômicos, sociais e ambientais, destreza para dialogar com 

stakeholders, engajamento necessário para influenciar comportamentos, e mudar 

modelos de negócio e ainda consciência com o compromisso do propósito real da 

mudança. 

Como prática, também importante ressaltar que se a proposição for boa para a 

empresa pgmais, será igualmente consistente a implantação dessa metodologia em 

outras organizações com possibilidades de enorme contribuição. 
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Por fim, relevante contextualizar a empresa objeto do estudo numa 

apresentação sucinta. 

Fundada em 2009, na Cidade de Curitiba – PR, a pgmais é pioneira na arte de 

conectar empresas com seu público-alvo, integra e desenvolve soluções tecnológicas 

para o mercado de cobrança. 

Tem como missão, “potencializar a experiência do cliente com seu público 

alvo.” E não abre mão dos principais valores defendido pela empresa, “Ética, 

Transparência, Conhecimento, Experiência, Inteligência e Inovação.” 

“Em um ambiente inspirador e desafiador, reúne mais de 170 profissionais 
individualmente selecionados, com conhecimento, dedicação e paixão pelo 
que fazem. 
Movida pela satisfação e reconhecimento de seus clientes, a PG, presente 
em todo o país, atende mais de 200 empresas e já alcançou a marca de 6 
bilhões de contatos efetivados, proporcionando contínua inovação ao 
mercado” (PGMAIS, 20193). 

 

Para pgmais, “a responsabilidade social é priorizar a ética nas suas relações 

com todos os públicos, promovendo a cidadania e os seus direitos, respeitando a 

diversidade humana e contribuindo para a redução da desigualdade social pelo 

desenvolvimento sustentável” (PGMAIS, 20194). 

A empresa pgmais, em continuidade a responsabilidade social e visando dar 

apoio a população que presta serviço a ela, desde a sua fundação fornece aos 

colaboradores duas frutas por dia. Com essa atitude entende que contribui para 

melhorar a saúde, a produtividade e qualidade de vidas das pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Texto extraído do site https://pgmais.com.br/institucional/ com autorização da empresa pgmais. 
4 Texto extraído do site https://pgmais.com.br/institucional/ com autorização da empresa pgmais. 

https://pgmais.com.br/institucional/
https://pgmais.com.br/institucional/
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Figure 01 - Foto da cozinha da Empresa pgmais 
 

Fonte: registrada pela autora em uma das suas visitas. 

Figure 02 - Instituições que foram ajudadas pela pgmais 
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Fonte: Imagens extraídas do site https://pgmais.com.br/institucional/ com autorização da empresa pgmais. 

https://pgmais.com.br/institucional/
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

Neste capítulo será fundamentado o estudo do fenômeno da liderança e as 

percepções entorno do mundo corporativo e suas implicações na formação de líderes 

globalmente responsáveis. No entanto, pretende-se também não somente com as 

referências e o embasamento de toda pesquisa concluir com originalidade e 

genuinidade este trabalho. 

Nenhum projeto deve ser inserido se não estiver em concordância ao 

planejamento estratégico da empresa (visão, missão, valores e princípios claros), 

assim como, para propor uma escola de líderes a organização precisa, além de 

incorporar o planejamento estratégico, definir objetivos e metas, distribuir 

equitativamente responsabilidades, comprometer e engajar as pessoas e estabelecer 

indicadores que irão ajudar a mensurar os avanços e possíveis insucessos. 

Como um dos principais temas é a Liderança, a seguir iremos tratar a liderança 

nos seus aspectos teóricos mais gerais, serão examinadas peculiaridades da 

evolução teórica dos aspectos da liderança. 

 
2.1 Liderança 

 
 

Segundo Chiavenato (apud, 2016, p. 123), a liderança é necessária em todos 

os tipos de organização humana, seja nas empresas ou em cada um dos seus 

departamentos. 

Para muitos estudiosos sobre o tema, liderança é uma das expressões mais 

utilizadas nas organizações e um tema absolutamente pesquisado e estudados nas 

últimas décadas. 

Tantos significados podem até desnaturar a terminologia Liderança, já que para 

as organizações, líderes e liderados, quanto mais amplo for uma temática mais 

possibilidades de diferentes interpretações. 

A distinção entre líder e liderança é importante, mas potencialmente confusa. 

O líder é o indivíduo; a liderança é a função ou atividade que o indivíduo executa. 

(ROBBINS, 2001, p. 371). 
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Parafraseando John Kotter, da Universidade de Harvard5, liderança refere-se a 

lidar com a mudança. Os líderes devem estar à frente das equipes, estabelecem a 

direção mediante uma visão do futuro; em seguida, eles reúnem as pessoas 

comunicando-lhes essa visão, ou o planejamento, e inspirando-as a superar “todas” 

os possíveis obstáculos. 

Poucos termos suscitaram tanto debate com o estudo sobre liderança, e com o 

passar dos tempos o tema foi ganhando notoriedade em várias disciplinas de acordo 

com o interesse no assunto, como Antropologia, História, Ciências Militares, 

Pedagogia, Ciência Política, Administração de Empresas, Administração Pública, 

dentre outros. 

As teorias sobre liderança, desde os traços é focada na personalidade de 

líderes, passando pelas comportamentais, das contingências, situacionais, das trocas 

entre líderes e liderados, pelo modelo de participação e liderança, pelas teorias 

carismáticas e transformacionais. Chegou-se, então, nos momentos mais atuais, a 

teorias como a da inteligência emocional e da formação de equipes. 

Liderança é compreendida nessa dissertação como a junção das 

características dos líderes. Também é entendida como a conexão dos hábitos, 

personalidade, competências, comportamentos, estilos, habilidades, crenças e 

valores. Por fim, é entendida como um processo de melhoria contínua e de mútua 

influência dentro de uma equipe, caracterizado por diferentes intensidades de acordo 

com o estilo de liderança, que veremos mais a frente, ainda neste capítulo (ARAUJO 

e GARCIA, 2009). 

O motivo pelo qual as discussões torna-se cada vez mais acaloradas em 

relação ao conceito de liderança é o fato do ambiente corporativo ter se tornado mais 

competitivo e mais volátil nos últimos anos, exigindo dos líderes e liderados um 

comportamento mais vigoroso em relação às mudanças e quebras de paradigmas, 

cada vez mais necessária em favor de um novo ambiente competitivo 

(KOTTER,1990), já que as empresa tem uma força de trabalho composta por, com 

certeza, quatro gerações. Os millenials, os baby boomers e claro as gerações X e 

agora a Z (PALMER e BLAKE, 2019, P. 89). 

 
 
 
 

5 ROBBINS, Stephen Paul. Administração, Mudanças e Perspectivas. São Paulo, Ed. Saraiva: 
2001. 
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No entender de Voltolini (2014) a liderança, nos seus diversos níveis, 

representa, de longe, a variável mais relevante para o sucesso de qualquer esforço 

de inserção do conceito sustentabilidade na gestão do negócio e na cultura de uma 

empresa. 

As lideranças expressam a cultura da organização tanto por suas palavras 

como por seus atos. Os líderes em culturas voltadas para o cliente, por exemplo, 

devem expressar uma visão focada no cliente e demonstrar, por meio do seu 

comportamento, seu comprometimento com os clientes, esse é o entendimento de 

John A. Wagner III e John R. Hollenbeck (2012) em seu livro “Comportamento 

Organizacional: Criando Vantagem Competitiva”. Enquanto Gil (2001) acrescenta que 

os gestores necessitam constantemente atuar como líderes, independente da cultura, 

pois a liderança é dar forma as diretrizes da organização e para isso é importante a 

aceitação dos subordinados. 

Segundo Fred Fiedler (1974), o conceito de liderança propõe o relacionamento 

entre pessoas, onde influência e poder são distribuídos como de forma aleatória, e 

seu modelo defende que a eficácia do desempenho do grupo depende da adequação 

entre o estilo do líder e o grau de controle que a situação lhe proporciona (apud 

Robbins, 2010, p. 263). 

Fred Massarik e Robert Tannenbaum (1972) numa visão mais objetiva definem 

liderança como “influência interpessoal exercida numa situação e dirigida, através do 

processo de comunicação, para a realização de objetivos especializados” (apud 

Hersey e Blanchard, 1974, p. 86). 

Na visão da autora (2019) a liderança é como um processo e um atributo. O 

processo de liderança se dá ao inspirar pessoas, ir para frente da equipe e dar a 

direção, fazendo com que entendam, corretamente, o caminho a seguir para alcançar 

os objetivos determinados. 

O conceito de liderança pode ser notado a partir dos estudos de Hersey e 

Blanchard (1974 p. 87), onde definem a liderança como: 

 
“um processo de influência nas atividades de um indivíduo ou de um grupo, 

nos esforços para a realização de um objetivo em determinada situação. 

Fundamentalmente, a liderança inclui a realização de objetivos, com pessoas 

e através destas”. 

https://www.estantevirtual.com.br/autor/john-a-wagner-iii-john-r-hollenbeck
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Não por acaso é absolutamente pertinente neste momento citar Paulo Freire 

com a frase, “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 

a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, 25). 

Com base em todos os conceitos andrológicos que nesse trabalho 

apresentaremos novas ferramentas aplicáveis às equipes e empresas, para que 

possam ter êxito em suas rotinas e obter melhor resultado do “time” através de uma 

gestão absolutamente responsável e sustentável. 

Freire (2011), defende e porque não até dizer que protege, a importância de se 

ter uma educação focada nos conflitos e desafio atual e com desenvolvimento de 

criticidade a altura dos problemas a ser enfrentado. Seu método, desenvolvido na 

década de 1960 como estratégia para a alfabetização de adultos, conhecido como 

“Método Paulo Freire”, possui fundamentação humanista. Sua visão parte do princípio 

educativo, ou seja, deve-se proporcionar ao indivíduo autonomia, consciência crítica 

e capacidade de decisão, assim será possível também o autoconhecimento e o 

desenvolvimentos das potencializadas. 

Para líderes a capacidade de autonomia e decisão compõe, com certeza, um 

alto percentual do montante de competências necessárias para se liderar bem e com 

propriedade. 

Apesar de não se ter uma abordagem comum ao conceito de liderança, é fácil 

observar que líderes e liderados estão fortemente entrelaçados pela ideia do 

relacionamento, após mencionarmos sobre as principais teorias da Liderança, será 

admissível compreender a ideia do relacionamento. 

O pesquisador Robbins (2001) traz um tema denso sobre distinção entre líder 

e liderança. Ele afirma que a diferença é importante, mas potencialmente confusa: 

 
“O líder é o indivíduo e pode fazer a diferença; liderança é a capacidade de 
influenciar um grupo para alcançar metas. A origem dessa influência pode ser 
formal, como a que é conferida por um alto cargo na organização. Como 
essas posições subentendem um certo grau de autoridade, uma pessoa pode 
assumir um papel de liderança apenas em função do cargo que ocupa. Nem 
todos os líderes são administradores e nem todos os executivos são líderes. 
O fato de a organização conferir a seus executivos alguns direitos formais 
não lhes assegura a capacidade de liderança eficaz”. (ROBBINS, 2010, pg. 
258) 

 
 

Em termos de liderança globalmente responsável a empresa pgmais já tem 

como fator decisivo a criação de responsabilidade em sua equipe de líderes e 
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liderados, então usaremos isso para alavancar ainda mais a construção de uma escola 

globalmente responsável e sustentável. No entanto ainda há muito por fazer e 

aprender para que se possa afirmar que na empresa pgmais todos os líderes são 

globalmente responsáveis. 

A proposta da escola de líderes globalmente responsáveis serve para suprir as 

faltas e possíveis tendências de falhas dos líderes da empresa pgmais, mas sobre 

tudo terá como objetivo sine qua non o desenvolvimentos desses líderes para que 

apoiem a sociedade utilizando o desenvolvimento sustentável que se baseia em três 

aspectos: econômico, social e ambiental, ou seja, o tripé da sustentabilidade, também 

conhecido como Triple Bottom Line, criado por John Elkington, em 1990. 

Visando avançar no tema sobre lideranças para que entendamos o que é ser 

Líderes Globalmente Sustentáveis, vejamos na seção seguintes algumas das 

principais teorias sobre liderança. 

 
2.2 Teorias Sobre Liderança 

 
 

Há muito o filósofo grego Aristóteles já entendia o ser humano como um animal 

social, vivendo em grupo. Com o passar dos séculos, o processo de convivência, 

novos ordenamentos de regras, trabalho e o convívio em comunidade foi se 

aperfeiçoando. Para que toda essa organização fosse mantida, fez-se necessário a 

figura do líder. As principias teorias da liderança são apresentadas no Quadro 1, a 

seguir: 
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Quadro 01 - Principais Teoria Sobre a Liderança 
 

TEORIAS CARACTERÍSTICAS e CONTRIBUIÇÕES AUTORES 

Dos Traços Considera que o indivíduo possui características natas de 
líder, não sendo possível o aprendizado da liderança ou 
aprimoramento das capacidades de liderança. As 
competências de liderança estariam atreladas às 
características físicas, cognitivas e sociais. 

Gordon 
Allport 

Comportamental Os comportamentos manifestados pelos líderes, criando uma 
preocupação mais acentuada com os estilos de liderança. 
Vamos destacar três tipos de liderança: autocrática, liberal e 
democrática que comportam características diferenciadas e 
de certo modo complementares para a qualidade gerencial 
das instituições. 

Tannenbaum 
e 
Schmidt 

Situacional A liderança é ajustada de acordo com as necessidades dos 
liderados. O estilo de liderança a ser adotado irá depender do 
estágio de maturidade dos liderados. 
Maturidade 1 (M1): Liderado não tem competência ou 
conhecimento e não está́ motivado. O líder 
deve DETERMINAR. 
Maturidade 2 (M2): Liderado não tem competência ou 
conhecimento, mas se encontra motivado. O líder 
deve PERSUADIR. 
Maturidade 3 (M3): Liderado tem competência ou 
conhecimento, mas não está motivado. O líder 
deve COMPARTILHAR. 

Maturidade 4 (M4): Liderado tem competência ou 
conhecimento, se encontra motivado e já tem maturidade. O 
líder deve DELEGAR. 

Hersey e 
Blanchard 

Grid Gerencial Está relacionado com um método de treinamento em 
liderança, seria um conjunto de teorias que diziam como 
líderes aproveitam sua inteligência e habilidades para 
trabalhar suas ideias e estratégias com pessoas. 

Robert Blacke 
e 
Jane Mouton 

Contingencial O desempenho das pessoas depende da combinação entre 
estilo de interação do líder com os subordinados e o grau de 
controle da situação. 

 

Carismática O líder carismático possui uma visão otimista e cria vínculos 
que inspiram as pessoas a segui-lo. Se preocupa com o 
potencial de seus seguidores. 

 

Transformacional Na liderança transformacional, líderes e liderados se elevam 
a níveis altos de moralidade e motivação, aumentando o grau 
de conscientização e envolvimento na busca da 
autorrealização. 

 

Transacional Na liderança transacional, há a recompensa através de uma 
troca de esforço entre líderes e seguidores em determinada 
situação. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Da pesquisa possível até o presente momento resultou uma pluralidade de 

traços e competências não coincidentes entre si e que acabaram pondo em evidência 
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algumas teorias que serão utilizadas para avaliar e mensurar comportamentos, 

atitudes e resultados da liderança da empresa pgmais. 

Após a revisão de inúmeros estudos sobre liderança e suas teorias as 

referências para essa pesquisa serão as teorias: Situacional, Comportamental, 

Contingencial, Transformacional e Carismática. 

As teorias sobre os diversos estilos comportamentais surgiram nos anos 50 

após se perceber que a teoria dos traços apresentava várias fragilidades, sobretudo 

por ressaltar que o líder já nasce “pronto”. 

A teoria de campo de Lewin Kurt foi determinante para romper a dependência 

da teoria dos traços, pois Lewin, em suas pesquisas sobre o comportamento social, já 

se referia ao importante papel da motivação, ou seja, o comportamento do líder resulta 

da função da personalidade do líder e da situação (CHIAVENATO, 2014, p.118). 

Para Lewin (CHIAVENATO, 2014), toda necessidade cria um estado de tensão 

no indivíduo e uma predisposição à ação. E para explicar esse comportamento o autor 

propõe a seguinte equação: 

C = f (P,M)6
 

 

Chiavenato (2014) apresenta em seu Livro “Introdução a Teoria Geral da 

Administração” a pesquisa de Lippitt e White, que foi realizada para analisar o impacto 

provocado por três diferentes estilos de liderança, (autocrática ou autoritária, liberal 

ou laisse-faire e democrática) durante alguns períodos de tempo. O líder autocrático 

centraliza as decisões e impõe suas ordens ao grupo. De forma geral o trabalho 

somente se desenvolvia com a presença física do líder. Por sua vez, o líder 

democrático conduz e orienta o grupo e incentiva a participação democrática. E 

diferente da necessidade da presença do líder autocrático, na liderança democrática 

o trabalho acontece num ritmo “suave” e seguro, sem grandes alterações, mesmo com 

ausência do líder. Por fim, o líder liberal delega totalmente as decisões ao grupo e 

deixa a equipe totalmente à vontade e sem controle algum. 

 
 

 
6 A equação é composta por C = comportamento é o resultado da função (f) interação entre a pessoa 
(P) e seu meio externo (M). (P) = a pessoa é representada pelas suas características genéticas, pela 
sua aprendizagem em contato com o meio, ou seja, de acordo com a situação (CHIAVENATO, 2014, 
p.119). 
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Segundo Chiavenato (2014, p. 127), na prática, o líder utiliza os três processos 

de liderança, de acordo com a situação, as pessoas e a tarefa a ser executada. Ele 

tanto pode mandar cumprir ordens, como consultar seus subordinados antes de uma 

decisão ou sugerir a maneira de realizar certas tarefas. Vejamos com mais detalhe as 

principais características sobre os estilos de liderança no Quadro 2. 

 
Quadro 02 - Os três estilos de liderança (adaptado WHITE E LIPPITT). 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O grande desafio, na verdade, é o líder no dia a dia, com suas rotinas e afazeres 

saber quando, como, porque e qual dos três estilos aplicar, com quem e em que 

circunstância. 

A teoria da liderança situacional de Hersey e Blanchard (1974), abordada no 

livro “Psicologia para Administradores de Empresas”, demanda que o comportamento 

e a forma de atuação do líder dependendo do grau de maturidade dos seguidores e à 

medida que este evolui, alterar-se, também, o tipo de liderança a aplicar, conforme 

será ressaltado na Figura 3. 

Este modelo, refere que o líder deve, ainda, avaliar o nível de maturidade do 

grupo na medida em que os membros que o compõem interagem na mesma área de 

trabalho. Assim, perante os quatro níveis de maturidade identificados pelos autores, o 

líder deve aplicar quatro estilos de liderança diferenciados: 
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a) Profissionais de baixa maturidade (M1). O líder deve dar ordens, dirigir, 

especificar; 

b) Profissionais que não sabem e não querem assumir responsabilidades 

(M2), o líder deve vender a solução para o problema, persuadindo-os; 

c) Profissionais que sabem, mas não querem assumir as responsabilidades 

(M3) devem ser estimulados e chamados a participar na tomada de decisões; 

d) Profissionais que sabem e estão dispostos a assumir responsabilidades 

(M4), o líder deve delegar. 

A seguir apresenta-se a Figura 3, que demonstra a evolução e alteração por 

tipo de liderança a aplicar-se: 

 
Figure 03 - Modelo situacional adaptado de Hersey e Blanchard (1974) 

 

Fonte: Hersey e Blanchard (1974). 

 
 

Para a autora e de acordo com entendimento de Casse (HERSEY E 

BLANCHARD apud, 1991) cada um dos quatro pilares deve ser praticado de acordo 

com o momento e as circunstâncias, levando em conta inclusive fatores internos e 



30 
 

 
 
 

externos. Por exemplo, em situações reativas, o líder deve usar o estilo persuasivo 

para convencer a equipe a dos benefícios da mudança; o estilo diretivo deve ser 

utilizado para administrar a mudança em situações de conflito, embora o líder possa 

apelar ao estilo persuasivo para determinar a forma como a mudança será 

implementada; em situações desfavoráveis à participação de todos, o líder deve 

recorrer aos estilos participativo e delegativo, solicitando aos indivíduos para 

trabalharem no problema, ou seja, terem foco na solução. 

Impossível finalizar esse tema sem antes abordar as teorias do Líder 

Carismático e do Líder Transformacional. 

De acordo com Dicionário Online de Português, Carisma é: “Dom natural que 

desperta admiração, respeito ou fascinação; qualidade de quem fascina ou atrai, 

despertando a simpatia das pessoas com as quais convive.” 

Segundo Araújo e Garcia (2009, p. 345) o líder carismático deve ser capaz de 

acolher pessoas e ser dotado de empatia, tendo também a capacidade de ser colocar 

no lugar do outro. 

Robbins (2001, p. 398) cita que a liderança carismática é uma extensão do 

modelo da atribuição de liderança. Ela significa que os seguidores fazem atribuições 

de habilidades de liderança heroicas ou extraordinárias, quando observam 

determinados comportamentos. 

Baseado nas pesquisas de Conger e Kanungo (1988), citado por Robbins 

(apud, 2001, p. 399), as características principais dos líderes carismáticos são: 

Autoconfiança; Visão; Habilidade e articulação; Forte convicção; Agentes de 

mudanças e Sensibilidade ao ambiente. 

Os líderes transformacionais desenvolvem e comunicam uma visão para a 

organização, além de formular uma estratégia para alcançar essa visão. 

Segundo Hitt, Irland e Hoskisson (2018, p. 315), a liderança transformacional 

tem inteligência emocional. Líderes emocionalmente inteligentes entendem-se bem, 

têm uma forte motivação, são empáticos com os outros, têm habilidades interpessoais, 

são especialmente eficientes ao promover e cultivar a inovação e bons resultados nas 

empresas. 

A seguir, as principais características de como atua o líder autenticamente 

transformacional segundo, Cunha e Rego (2005) e adaptado pela autora: 

http://www.cengage.com.br/autores/michael-a-hitt/
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1. Direciona a sua necessidade de poder para benefício da sua equipe e para 

os resultados da empresa. Volta sua atenção para o bem do grupo e da 

sociedade em geral; 

2. Promove e acredita em valores como: lealdade, justiça, honestidade, 

direitos humanos, franqueza, harmonia e trabalho justo; 

3. Não hesita em fazer sacrifícios e jamais busca idolatria; 

4. Promove regras, procedimentos e processos éticos com alto grau de 

integridade e personalidade; 

5. Foca no desenvolvimento dos colaboradores. Proporcionando apoio, 

mentoria e oportunidades de crescimento a todos; 

6. Procura nortear a equipes a desenvolver competências de liderança. 

 
 

Através dessas teorias e partindo do princípio que são as mais adequadas a 

serem utilizadas, a empresa pgmais será constantemente exigida à avaliar sua 

liderança pela ótica conceitual apresentada nesta dissertação, visando ter em seu 

quadro de colaboradores, sempre, líderes adeptos de responsabilidade, 

sustentabilidade e globalmente responsáveis pelos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e pelos fundamentos dos Princípios para Educação Executiva 

Responsável (PRME). 

O trabalho que, ainda, está em construção é sobre liderança globalmente 

responsável, no item a seguir será explorada a liderança pela perspectiva do PRME e 

das ODS, a agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas em 

setembro de 2015 composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. 

 
2.3 Liderança Globalmente Responsável 

 
 

As discussões sobre líderes responsáveis têm em seu âmago fortes emoções, 

haja vista que se misturam pessoas, comportamento, ideias, competências, 

habilidades, resultados e tudo isso num mundo capitalista, competitivo com metas 

acirradas e necessidades latentes de inovação e transparência. 

Como formar líderes globalmente responsáveis sem escancarar a fragilidade 

das famílias que não têm acesso ao básico, as escolas mal preparadas para atender 

uma geração plugada full time aos seus ipad, tabletes, iphone, e outros aparelhos, as 
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empresas que necessitam diariamente seguir a trilha de resultados e aumento de 

performance? Quem se pretende formar, educar, e para quê? Como e com qual 

propósito formam-se líderes globalmente sustentáveis? 

O arcabouço de todas essas interrogações pode começar a ganhar forma se 

inspirados nos seis Princípios para Educação Executiva Responsável (PRME)7, 

formulado no âmbito do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). São 

eles: 

 
1) Propósito: Desenvolver as capacidades dos alunos para serem futuros 

geradores de valor sustentável para as empresas e a sociedade em geral e 

trabalhar para uma economia global inclusiva e sustentável. 

2) Valores: Incorporar em atividades acadêmicas e currículos os valores da 

responsabilidade social global como retratado em iniciativas internacionais, 

como o Pacto Global das Nações Unidas. 

3) Metodologia: Criar estruturas de ensino, materiais, processos e ambientes 

que possibilitem experiências de aprendizagem eficazes para a liderança 

responsável. 

4) Pesquisa: Participar de pesquisas conceituais e empíricas para avanço da 

compreensão sobre o papel, dinâmica e impacto das corporações na 

criação de valor social, ambiental e econômico sustentável. 

5) Parcerias: Interagir com os gestores das corporações de negócios para 

ampliar o conhecimento sobre seus desafios no cumprimento 

responsabilidades sociais e ambientais e explorar abordagens 

conjuntamente eficazes para enfrentar esses desafios. 

6) Diálogo: Facilitar o diálogo e apoiar o debate entre educadores, estudantes, 

empresas, governos, consumidores, mídia, organizações da sociedade civil 

e outros grupos interessados sobre questões críticas relacionadas à 

responsabilidade social global e sustentabilidade. 

 
Obviamente há muito a discutir até a conclusão dessa dissertação, então sem 

esgotar nenhuma reflexão, pelo contrário, o desafio é implantar uma educação 

 
 

7 Os seis conceitos dos fundamentos do PRME citados nessa dissertação foram extraídos do site 
PRME CHAPTER BRAZIL. A autora entendeu ser coerente manter os conceitos. 
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corporativa com a missão de formar líderes responsáveis e sustentáveis a 

desenvolverem competências de negócios com as premissas do PRME. 

Em epítome a essa missão vale citar John Elkington (2012), quando ele diz: o 

desafio colocado as escolas de negócios seria o de preparar “zeronautas”, isto é, 

“inventores, empreendedores, intraempreendedores, investidores, gerentes ou 

educadores que promovem a criação de riqueza, reduzindo para zero os impactos 

ambientais, econômicos e sociais adversos”. 

Em 2010, o Pacto da ONU apresentou um Guia para Liderança em 

Sustentabilidade Empresarial. Na doutrinação do documento, a entidade reconhece 

que embora haja um significativo aumento de presidentes de empresa e conselhos de 

administração liderando a agenda da sustentabilidade, o conceito ainda não adentrou 

na maioria das empresas. 

No livro “Conversas com Líderes Sustentáveis” de Voltolini (apud 2014, p. 68 e 

69), destaca 20 atribuições para um líder em sustentabilidade a partir de uma análise 

livre do modelo proposto pelo Pacto Global da ONU, vejamos as mais relevantes para 

o objetivo da pesquisa deste trabalho: 8 

 
1. Comandar a elaboração de uma estratégia consistente de sustentabilidade 

para a empresa; 

2. A partir de uma análise permanente de cenários, avaliar riscos e 

oportunidades relacionados a questões de sustentabilidade para empresa; 

3. Definir políticas específicas e cenários para o futuro, estabelecendo metas 

mensuráveis de curto, médio e longo prazos; 

4. Envolver e educar funcionários e colaboradores, adotando programas de 

treinamento e desenvolvimento; 

5. Realizar investimento social alinhado com as competências da empresa e o 

contexto operacional de seu negócio, enquadrando-o em sua estratégia de 

sustentabilidade; 

6. Fazer o papel de mentor para empresas do mesmo setor ou de outro setor 

que ainda se encontrem em estágio inicial de implantação de práticas 

sustentáveis, na condição de referência em liderança em sustentabilidade; 

 
 

8 Das 20 atribuições que Voltolini destaca em seu livro, as 7 aqui utilizadas foram adaptadas pela 
autora. 
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7. Comunicar os resultados e a evolução de suas práticas de sustentabilidade, 

visando prestar contas às partes interessadas. 

 
Os itens elencados provocam um debate acerca de quais são as competências, 

habilidades e atitudes para que líderes desenvolvam um conjunto de envergadura 

capaz de suprir todas essas necessidades. Quanto os líderes da empresa pgmais 

estão aptos a essas atribuições? Tudo isso será analisado no item 4 Análise dos 

Resultados, desta pesquisa. 

O conceito de competência não é recente, porém mais conceituada e valorizada 

no tempo atual em decorrência de fatores como os processos de reestruturação 

produtiva, intensificação das constantes mudanças e imprevisibilidades das situações 

econômicas, organizacionais e de mercado (concorrência e globalização). 

Compreender competência não é algo simples e de acordo com muitos teóricos 

de gestão e administração, a competência é a junção de três elementos, o 

conhecimento, a habilidade e a atitude, formando então a tripé da competência, 

conforme apresentado e conceituado a seguir por interpretação da autora: 

Conhecimento: é o saber, dominar um determinado assunto. Por exemplo, 

você estudou e sabe como é o processo recursos humanos, as técnicas de 

recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, como 

motivar equipes, ou seja, a teoria você domina; 

Habilidade: é saber fazer na prática, transformar todo o conhecimento que 

possui na teoria que foi estudada em ações e que tragam valor à empresa. Como 

selecionar as melhores pessoas para os cargos certos, conseguir fazer acontecer uma 

campanha motivacional, saber lidar e envolver as equipes, por exemplo; 

Atitude: é a iniciativa, fazer algo antes mesmo de ser solicitado, entender a 

demanda e ter proatividade para fazer acontecer. Ficar atento às demandas da 

empresa e se antever às soluções. 

Não basta ser líder, precisa ser responsável com a sustentabilidade do planeta, 

responsável com a correta formação do time, catalisadores de ideias e facilitadores 

de resultados. Sendo assim líderes sustentáveis devem ser agentes de mudança. 

Parafraseando Ricardo Voltolini (2014), ser líder sustentável ou em 

sustentabilidade dá trabalho. E ser líder convencional não dá? No decorrer dos 
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capítulos vamos apresentar o que há de comum e quais as principais diferenças entre 

líderes globalmente responsáveis e sustentáveis e líderes convencionais de negócio. 

Na Sequência será possível elucidar temas que contribuam na formulação da 

pesquisa dessa dissertação, primeiro o significado de aprendizagem e na sequência 

o que falam alguns admiráveis autores sobre o tema. 

 
 

2.4 Aprendizagem de Líderes nas Organizações 

 
 

Segundo o dicionário da língua português aprender é, passar a ter 

conhecimento sobre algo, instruir-se. Para Sócrates, o conhecimento preexiste no 

espírito do homem e a aprendizagem consiste em despertar esses conhecimentos 

inatos e adormecidos. 

Para a criação de uma escola de líderes globalmente responsável, faz-se 

necessário a participação de profissionais de distintas áreas do conhecimento, 

Administração, Psicologia, Pedagogia, Informática, Direito, Economia e tantas outras. 

Sendo assim é necessário conhecer como esses profissionais podem ser escolhidos 

e para tanto entender como se dá o aprendizado desde a infância até o cerne do muito 

corporativo. Dewey (1978) confirma essa afirmação através das suas teorias. Um de 

seus principais objetivos é educar a criança como um todo. O que importa é o 

crescimento - físico, emocional e intelectual. 

Nesse trabalho será apresentado algumas abordagens de como é possível 

aprender a ser líder, e principalmente aprender a ser líder globalmente responsável e 

para essa aprendizagem a experiência é fundamental e o compartilhamento dessa 

experiência é fortemente destacado por John Dewey (apud Mota): "O aprendizado se 

dá quando compartilhamos experiências, e isso só é possível num ambiente 

democrático, onde não haja barreiras ao intercâmbio de pensamento". 

Por esta perspectiva, a autora compreende que nos adultos as experiências 

anteriores assumem um papel muito importante no processo de aprendizagem e que 

ocorre o tempo todo, ou seja, a aprendizagem é continua sempre a partir das 

experiências. A premissa é que os alunos aprendem melhor realizando tarefas 

associadas aos conteúdos ensinados. 

A troca de ideias é sem dúvida o caminho para as grandes perguntas, sim, 

porque mesmo sem ter todas as respostas continua-se a ser sabatinado com 
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perguntas sobre como alcançar as metas, como planejar melhor, como chegar aos 

objetivos. 

O entendimento de que o mundo está em constante processo de construção 

serviu de base para que vários estudiosos desenvolvessem suas ideias. Piaget (1996) 

foi uma destas pessoas, para Ele, o conceito de construção é fundamental, pois o 

conhecimento não nasce com a pessoa nem é fornecido. O conhecimento é 

construído pela pessoa. E isso ocorre através do contato como “mundo”. A essência 

dessas ideias corrobora com essa pesquisa, pois Líderes Globalmente Responsáveis 

também estão em processo de construção e sua influência mútua será 

constantemente colocada à prova nas organizações através dos resultados de seu 

time e dos objetivos alcançados ou não. 

Ainda para ressaltar a importância da construção, Líderes Globalmente 

Responsáveis, conforme já citado no capítulo anterior, devem formar, educar suas 

equipes pelos PRME, por meio do: Propósito; Valores; Metodologia; Pesquisa; 

Parcerias; Diálogo. 

Como bem destaca Dewey (2002) em seu Livro “Human Nature and Conduct” 

outros hábitos, como a honestidade, a coragem e a irresponsabilidade, “não são 

possessões de ninguém em particular, senão adaptações de capacidades pessoais 

ao meio”. De acordo com o autor, os hábitos podem ser modificados por intermédio 

de mudanças na própria pessoa ou no meio em que ela se encontra, sendo assim, 

cada Líder Globalmente Responsável deve ter práticas a apoiar positivamente o meio 

em que vive. 

Segundo Blanchard (1976), citado por Wick e Pollock (2011, p. 163), “para 

mudar comportamentos e obter os resultados que se espera, é preciso estrutura, apoio 

e prestação de contas.” 

No livro 6Ds, As seis disciplinas que transformam educação em resultados para 

o negócio, os autores defendem, após pesquisas em diversas empresas que, “ 

programas de aprendizagem e desenvolvimento criam valor somente quando os 

novos conhecimentos e competências que eles transmitem são transferidos para fora 

do ambiente de aprendizagem e colocado em prática no trabalho do indivíduo e da 

empresa” Wick e Pollock (2011, p. 163). 

A seguir pretende-se fazer uma relação entre a aprendizagem e a prática dos 

Líderes, utilizando-se dos conceitos explicitados nas seções anteriores. Precisa-se, 
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no entanto, perceber que essa relação não se dá da mesma forma em todos os 

cenários, nem mesmo existe uma fórmula matemática que delimite as interferências 

entre elas. 

 
2.5 Educação e Experiência Profissional 

 
 

Dos vários autores referenciados sobre a educação de adultos, Malcolm 

Knowles, que em 1970, com a publicação do seu livro “The modern pratctice of adult 

education” apresentou o conceito de Andrologia como uma forma de ensino e 

aprendizado de adultos (homens e mulheres). O termo Andrologia deriva do grego 

(androsadult e agogus - conduzir), e sua primeira aplicação foi pelo alemão Alexander 

Kapp em 1833 (MENDES, LOPES, SOUZA et. al, 2012 apud LITTO, 2009), em 

estudos relacionados as teorias de Platão. 

O educador John Dewey (1956) defende que alunos, adultos ou não, assimilam 

melhor os ensinamentos se estes forem ensinados com atividades práticas. Dewey 

ressalta com veemência que teoria e a prática devem “caminhar juntas”, e seu apoio 

para a Andradogia pode valorizar a capacidade de pensamento e estimular o adulto a 

pensar, principalmente em situações em grupo. 

O autor Jorge Pinto (2003) em seu livro “Psicologia da aprendizagem”, destaca 

a importância do educador no que se refere à alfabetização de jovens e adultos. Pinto 

ainda afirma que: 

“o educador deve ser o portador da consciência mais avançada de seu meio, 

necessita possuir antes de tudo a noção crítica de seu papel, isto é, refletir 

sobre o significado de sua missão profissional, sobre as circunstâncias que a 

determinam e a influenciam, e sobre as finalidades de sua ação” (PINTO, 

2003, apud CONEDU9, 2018). 

 
De maneira absolutamente pragmática, o que os executivos absorvem em suas 

vidas pessoais e também no ambiente organizacional está diretamente relacionado 

com o modo como ele vai avaliar os problemas e a busca das soluções. O líder 

executivo não está sozinho, ele faz parte de um ambiente e por ele absorve muitos 

conhecimentos que serão levados em consideração no momento da estratégia da 

organização. Há algo mais pragmático que isso? 

 

9 CONEDU: Congresso Nacional de Educação. 
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Wick e Pollock (2011, p. 9) em seus estudos sobre a metodologia de 

aprendizado 6Ds, afirmam que “a transferência do aprendizado é o processo de 

colocá-lo em prática de uma forma que melhore o desempenho”, 

Os 6Ds visam criar uma rotina dentro das organizações a fim de estabelecer 

fluxo de aprendizado que transformem a educação corporativa em resultado para o 

negócio. 

Na figura abaixo será possível conhecer os 6Ds e seus principais focos: 

 
 

Figure 04 - Base na Metodologia 6Ds 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Metodologia 6Ds, de Wick; Pollock e Jefferson (2011, p. 13) 

 

 
O detalhamento da proposta de 6Ds para treinamento e desenvolvimentos de 

Líderes será apresentado no final deste trabalho em resposta ao terceiro objetivo 

específico. 

Com base em todos esses conceitos que abordaremos o tema em questão, 

como os quatro fundamentos da Educação poderão de forma responsiva, ser 

correlacionado a Educação Empresarial, ou seja, formação de líderes globalmente 

responsáveis com consciência e verdadeiro significado da missão profissional. São 

ele: 

• Aprender a conhecer 

Este tipo de aprendizagem visa o interesse, o quer estar aberto para o 

conhecimento. 

• Aprender a fazer 

Possivelmente o mais desafiador dos quatro fundamentos, pois é necessário 

ter ousadia, coragem para executar algo, correr risco, arriscar o tempo todo, mesmo 

que haja dúvida e receio de errar. 
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Dentro das organizações não é diferente, as dúvidas atormentam os líderes 

todos os dias. Como ensinar/orientar as equipes a fazerem suas atividades da forma 

adequada aos seus conhecimentos e habilidades? Como extrair o melhor de cada 

profissional tornando-os mais produtivos e eficiente? 

• Aprender a conviver 

Habituar-se diariamente com o conflito que, por vezes, pode ser a convivência. 

É também a busca incessante pelo respeito aos valores do próximo. 

• Aprender a ser 

Firmar o propósito para viver. Não negligenciar nenhuma potencialidade. 

 
 

Sabido que a família constitui o primeiro lugar de toda e qualquer educação e 

assegura, por isso, a ligação entre o afetivo e o cognitivo, assim como a transmissão 

de valores, crenças e normas. 

Então se pode afirmar que as empresas são o terceiro local onde seres 

humanos interagem e aprendem, sim, porque o segundo é a escola. 

Para lidar com esta nova postura do aprendiz, torna-se necessário uma nova 

postura do educador, colocada por Freire (2011, p.35) da seguinte forma: 

O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado também educa. 

Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em 

que os ‘argumentos de autoridade’ já não valem. 

 

Não basta aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, como base nas 

teorias de Dewey (1978) indicando que certos parâmetros devem estar presentes, tais 

como a continuidade, interação e experiência, adotar-se nesse trabalho a premissa da 

prática, ou seja, a importância dos líderes colocarem a “mão na massa” e construírem 

resultados com suas equipes através de consenso, diálogo, propósitos, valores da 

organização e metodologia adequada ao momento da empresa e do profissional. 

Toda organização é formada por pessoas, com funções e importâncias 

distintas. Conhecer e estudar com profundidade a pessoa central da organização é 

algo de grande importância para a própria sobrevivência das organizações. Segundo 

Mintzberg (1986), a profissão mais vital é a do executivo. É ele que determina se 

nossas instituições sociais funcionam bem ou simplesmente desperdiçam recursos”. 
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Ele também ressalta que é tempo de abandonar o que existe de irreal em torno do 

trabalho do executivo. É tempo também de estudá-lo realisticamente, para que se 

possa iniciar a difícil tarefa de melhorar significativamente o seu desempenho 

(Mintzberg, 1986). 

O pesquisador ainda descreveu exatamente o momento atual na empresa 

pgmais, momento de capacitar seus líderes, abandonar o lema “sempre fiz assim” e 

transformá-los em profissionais globalmente responsáveis e para tanto usaremos os 

6 princípios do PRME e os ODS. 

 
Figure 05 - 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

 
Fonte: Nações Unidas Brasil. 

 

Os 17 objetivos e as 169 metas estão fundamentados em 5 pilares, conhecidos 

como os 5 P´s do desenvolvimento sustentável: 
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Figure 06 - 5 P´s do desenvolvimento sustentável 
 

 
Fonte: Nações Unidas Brasil. 

 
 

Os ODS e seus pilares são interdependentes e necessitam ser aplicados de 

forma integrada, no entanto dependem de ações, políticas e desempenhos das 

empresas e do governo de forma geral. A ONU faz sua parte, contribui com parcerias 

públicas, privadas e sociedade civil para o cumprimento das metas até 2030. 

Tanto as premissas do PRME, como os fundamentos dos ODS estão 

diretamente conectados ao objetivo deste trabalho, visando melhor aproveitamento, 

foco e assertividade nas ações para a Escola de Líderes Globalmente sustentáveis, 

dar-se-á ênfase aos ODS apresentados no Quadro 3. 
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Quadro 03 - Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável 

 

OBJETIVOS GLOBAIS DESCRIÇÃO 

 
Objetivo 1: ERRADICAÇÃO DA POBREZA 

Acabar com a pobreza em todas as suas 
formas, e todos os lugares 

Objetivo 2: FOME ZERO E AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL 

Acabar com a fome, alcançar a segurança 
alimentar e melhoria da nutrição, promover 
agricultura sustentável 

Objetivo 3: SAÚDE E BEM-ESTAR 
Assegurar uma vida saudável e promover o 
bem-estar para todos, em todas as idades 

 
Objetivo 4: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

Assegurar a educação inclusiva, equitativa 
e de qualidade, promover aprendizagem 
para todos 

 
Objetivo 5: IGUALDADE DE GÊNERO 

Alcançar a igualdade de gênero e 
empoderar todas as mulheres e meninas 

 

Objetivo 8: TRABALHO DECENTE E 
CRESCIMENTO ECONÔMICO 

Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente para todos 

 
Objetivo 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA 

Construir infraestruturas resilientes, 
promover a industrialização inclusiva, 
sustentável, fomentar a inovação 

Objetivo 10: REDUÇÃO DA DESIGUALDADE 
Reduzir a desigualdade dentro dos países 
e entre eles 

 
Fonte: Elaborado pela autora através de dados obtidos do site da ONU. 

 
 

O Capítulo do referencial teórico se finda em 5 expressivos temas que se 

conectam aos objetivos deste trabalho de dissertação: Liderança; Teorias sobre 

liderança; Liderança globalmente responsável; Aprendizagem de líderes nas 

organizações; Educação e experiência profissional. 
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3 METODOLOGIA 

 
 

Apresenta-se na sequência a metodologia empregada no desenvolvimento da 

presente dissertação de mestrado, cujo objetivo é propor uma escola de Líderes 

Globalmente Responsáveis voltada para o desenvolvimento sustentável, com base 

nos ODS e nos pilares do PRME. Essa metodologia é coerente com a proposição 

formulada, com os objetivos geral e específicos e com o quadro de referência 

conceitual estabelecido na fundamentação teórico-empírica. 

 
3.1 Especificação do Problema 

 
 

Este estudo baseia-se em três objetivos específicos, que são: (1) Investigar, 

descrever e caracterizar o perfil de liderança atual na Empresa pgmais; (2) Identificar 

quais os gaps e as premissas já consolidados na pgmais para líderes globalmente 

responsáveis; (3) Propor, a partir do diagnóstico inicial, uma escola de Líderes 

globalmente responsáveis com base nos ODS e nas premissas do PRME. 

Com base no referencial teórico-empírico previamente especificado, procurou- 

se nesta pesquisa identificar a importância de líderes globalmente responsáveis na 

formação de equipes, no equilíbrio sustentável dos fatores sociais, ambientais e 

econômicos para as organizações, bem como ao final desse trabalho será possível 

verificar a proposta da escola de Líderes globalmente responsáveis. Para tanto 

formulou-se as perguntas de pesquisa abaixo listadas. 

 
3.1.1 Perguntas de Pesquisa 

 
 

• Qual o perfil de liderança na pgmais? 

• Quais são os gaps e quais as premissas já consolidadas na pgmais para líderes 

globalmente responsáveis? 

• Quais os propósitos e características deve ter uma escola de líderes 

globalmente responsáveis na pgmais? 
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3.1.2 Definição Constitutiva das Categorias Analíticas e Elementos de Análise 

 
 

As definições constitutivas (DC) e os Elementos de Análise (EA) formam um 

elemento importante e esclarecedor para a avaliação do rigor na pesquisa qualitativa. 

A definição constitutiva refere-se aos conceitos dos termos e variáveis e deve emergir 

da fundamentação teórica (VIEIRA, 2004). Comumente chamada de definição 

operacional, nesse trabalho optou-se pela denominação Elementos de Análise, pois a 

definição operacional refere-se ao modo como uma variável pode ser identificada, 

verificada ou medida no plano da realidade, que não é totalmente adequado a uma 

pesquisa qualitativa como a que se propõe. 

As categorias analíticas do presente estudo são baseadas nos quatro pilares 

da Educação, nos fundamentos do PRME e nas atribuições para um líder em 

sustentabilidade, conceitos esses do fundamento da educação baseados no Relatório 

para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 

coordenada por Jacques Delors, confirme ilustra a coluna dois do Quadro 4. 

Os Elementos de Análise estão sustentados nesse trabalho na teoria da 

aprendizagem de Dewey (1974), na qual ele diz que a experiência educativa é 

reflexiva resultando em novos conhecimentos. Deve seguir alguns pontos essenciais: 

que o aluno esteja numa verdadeira situação de experimentação, que a atividade o 

interesse, que haja um problema a resolver, que ele possua os conhecimentos para 

agir diante da situação e que tenha a chance de testar suas ideias. Apresentam-se no 

Quadro 4 as categorias analíticas, as definições constitutivas, os elementos de 

análise, e os processos de coleta de dados planejado no início da pesquisa. 

 
Quadro 04 - Categorias de Análise 

 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

 
DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA (DC) 

ELEMENTOS DE 
ANÁLISE 

PROCESSO DE 
COLETA DE 

DADOS 

 
 
 

 
Aprender a 
conhecer 

Quando tornamos prazeroso o ato 
de compreender, descobrir ou 

construir o conhecimento. 
Interesse nas informações, 

libertação da ignorância. Com a 
velocidade em que o 

conhecimento humano se 
multiplica, muitas vezes deixamos 
de lado essa necessidade de nos 

aprimorar, se desinteressando pelo 
outro, pelo novo. Sendo assim, o 

Avaliação da 
capacidade de 
aquisição de 

conhecimento e domínio 
dos próprios 

instrumentos de 
aprendizagem, tais 

como a habilidade de 
observar, questionar e 

fazer associações. 

 
1.Aplicação de 

questionário para 
toda equipe da 

empresa pgmais 
e também aos 

líderes e 
diretores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_Delors
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CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

 
DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA (DC) 

ELEMENTOS DE 
ANÁLISE 

PROCESSO DE 
COLETA DE 

DADOS 

 aprender a conhecer exercita a 
atenção, a memória e o 

pensamento. 

  

 
 
 
 
 
 
Aprender a fazer 

Ir além do conhecimento teórico e 
entrar no setor prático. Aprender a 
fazer faz com que o ser humano 
passe a saber lidar com situações 
de emprego, trabalho em 
equipe, desenvolvimento 
coorporativo e valores necessários 
para cada trabalho. Esse pilar é 
essencial, a que vivemos em 
sociedades assalariadas e que, 
frequentemente, o trabalho 
humano é trocado pelas máquinas, 
o que exige uma realização de 
tarefas mais intelectuais e mentais. 

Avaliação da 
capacidade de colocar 
em prática os novos 
conhecimentos 
adquiridos, bem como 
adquirir novos 
conhecimentos por meio 
da ação prática, tais 
como habilidade de 
trabalho em equipe, 
capacidade de 
execução, entre outras. 

 
 

 
1.Aplicação de 
questionário para 
toda equipe da 
empresa pgmais 
e também aos 
líderes e 
diretores. 

 
 
 
 

Aprender a 
conviver 

Essencial à vida humana e que, 
muitas vezes, se torna um 
empecilho para a convivência em 
uma sociedade interativa. 
Imprescindível, então, aprender a 
compreender o próximo, 
desenvolver uma percepção, estar 
pronto para gerenciar crises e 
participar de projetos comuns. 
necessário deixar a manifestação 
da oposição de forma violenta de 
lado e progredir a humanidade. 

 
Avaliação das 
habilidades sociais tais 
como empatia, 
capacidade de 
comunicação, 
capacidade de criação 
de networking, 
mediação e gestão de 
conflitos. 

 

 
1.Aplicação de 
questionário para 
toda a equipe da 
empresa pgmais 
e também aos 
líderes e 
diretores. 

 
 
 
 
 
 
 
Aprender a Ser 

Desenvolver o pensamento crítico, 
autônomo, incitar a criatividade e 
elevar o crescimento de 
conhecimentos, além de ter em 
mente um sentido ético e estético 
perante a sociedade. Isto é 
aprender a ser. Não se pode 
negligenciar o potencial de cada 
indivíduo, é preciso contribuir para 
o seu total desenvolvimento, 
adquirindo ferramentas que 
formulam os juízos e valores do 
ser autônomo, intelectualmente. A 
diversidade de personalidades é o 
que gera a inovação dentro da 
sociedade. 

 
 
 

Avaliação do grau de 
autoconhecimento e da 
capacidade de se 
conhecer e se 
transformar, além de 
aspectos específicos 
como sentido estético e 
ético. 

 
 
 

 
1.Aplicação de 
questionário para 
toda equipe da 
empresa pgmais 
e também aos 
líderes e 
diretores. 

 
 
 

Fundamentos do 
PRME 

Criado em 2007 por importantes 
figuras das principais escolas de 
negócios do mundo com suporte 
da ONU, o PRME (Princípios para 
a Educação em Gestão 
Responsável, na sigla em inglês) é 
uma plataforma de engajamento 
voluntário para escolas de 
negócios, que tem como objetivo 
fomentar o ensino nessas 

Serão avaliados com 
base nos 6 elementos 
do PRME, são eles: 
Propósito, Valores, 
Método, Pesquisa, 
Parceria, Diálogo. 
Para cada um dos 
pilares do PRME será 
avaliado a capacidade 
de conhecer, 

1. Por meio de 
entrevistas com 
os líderes da 
empresa pgmais 
e aplicação de 
questionário com 
perguntas diretas 
com repostas 
fechadas 
relacionadas aos 

https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html
https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html
https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html
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CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

 
DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA (DC) 

ELEMENTOS DE 
ANÁLISE 

PROCESSO DE 
COLETA DE 

DADOS 

 instituições para que possam 
promover a responsabilidade 
corporativa e sustentabilidade, 
colaborando para uma nova 
geração de líderes. 
Para isso é utilizada a 
disseminação de um conjunto de 
valores aceitos internacionalmente 
a fim de formar líderes mais 
responsáveis e tolerantes, que 
saibam lidar com complexos 
desafios sociais e ambientais do 
século XXI. O conjunto de valores 
inclui seis princípios, sendo eles: 
Propósito, Valores, Método, 
Pesquisa, Parceria, Diálogo 

transformar e implantar 
esses fundamentos. 

6 fundamentos 
do PRME. 
 
2.Também serão 
aplicados 
questionários 
para todos os 
funcionários da 
pgmais com 
objetivos e 
verificar 
conhecimento e 
engajamento 
quanto ao tema. 
3.Participação 
em reuniões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atribuições de 
um Líder em 
Sustentabilidade 

Em 2010, o Pacto Global da ONU 
lançou um Plano para Liderança 
em Sustentabilidade com o 
objetivo de definir um modelo de 
atuação para as empresas 
signatárias e, assim, contribuir 
para desenvolver capacidades, 
habilidades e recursos. 
Voltolini, destaca 20 
atribuições para um líder em 
sustentabilidade a partir de uma 
análise livre do modelo proposto 
pelo Pacto Global da ONU, 
vejamos as mais relevantes para o 
objetivo da pesquisa deste 
trabalho: 

 

a. Comandar a elaboração de uma 
estratégia consistente de 
sustentabilidade para a empresa; 
b. A partir de uma análise 
permanente de cenários, avaliar 
riscos e oportunidades 
relacionados a questões de 
sustentabilidade para empresa; 
c. Definir políticas específicas e 
cenários para o futuro, 
estabelecendo metas mensuráveis 
de curto, médio e longo prazos; 
d. Envolver e educar funcionários e 
colaboradores, adotando 
programas de treinamento e 
desenvolvimento; 
e. Realizar investimento social 
alinhado com as competências da 
empresa e o contexto operacional 
de seu negócio, enquadrando-o 
em sua estratégia de 
sustentabilidade; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avaliação da 
capacidade de 
desenvolver o comando, 
análise de cenários e 
avaliação de risco. 
Competência de 
desenvolver políticas 
para curto, médio e 
longo prazo. 
Habilidade para 
desenvolver e educar 
equipes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por meio de 
entrevistas com 
os líderes da 
empresa pgmais 
e aplicação de 
questionário com 
perguntas 
relacionadas as 
atribuições de 
um líder em 
sustentabilidade 
com pontuação 
para aferir 
quantos líderes 
estão em 
consonância. 
2. Participação 
em reuniões. 
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CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

 
DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA (DC) 

ELEMENTOS DE 
ANÁLISE 

PROCESSO DE 
COLETA DE 

DADOS 

 f. Fazer o papel de mentor para 
empresas do mesmo setor ou de 
outro setor que ainda se 
encontrem em estágio inicial de 
implantação de práticas 
sustentáveis, na condição de 
referência em liderança em 
sustentabilidade; 
g. Comunicar os resultados e a 
evolução de suas práticas de 
sustentabilidade, visando prestar 
contas às partes interessadas e à 
sociedade, e também emular o 
comportamento sustentável de 
outras empresas. 

  

 

Fonte: Elaborado pela autora previamente à coleta e análise de dados 

 
Uma organização que adere ao PRME manifesta a sua convicção de que as 

empresas, por meio da integração de valores universais no currículo e pesquisa, 

podem contribuir para um mercado global mais estável e inclusivo, ajudando a 

construir sociedades prósperas e bem-sucedidas. 

Os seis princípios do PRME são inspirados por valores internacionais, como os 

Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas. São eles: Propósito; Valores; 

Metodologia; Pesquisa; Parcerias e Diálogo. 

No Quadro 5 abaixo será possível conhecer os conceitos estabelecidos pelo 

PRME aos 6 fundamentos e também as adaptações feita pela autora após início da 

pesquisa: 

http://www.pactoglobal.org.br/artigo/56/Os-10-principios
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Quadro 05 - Os conceitos do PRME 
 

Fonte: Os conceitos do PRME foram extraídos do site http://prmebrazil.com.br/. E as adaptações foram 

formuladas pela autora. 

 
 

O quadro 5, foi construído após 5 entrevistas, das 20 realizadas, observou-se 

a necessidade de adaptar os conceitos do PRME para a realidade organizacional da 

empresa pgmais, visando melhor aproveitamento dos dados e relevância da pesquisa 

com os objetivos geral e específicos do trabalhado. 

Dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que nasceram na 

Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro 

em 2012. O objetivo foi produzir um conjunto de objetivos que suprisse os desafios 

ambientais, políticos e econômicos mais urgentes que nosso mundo enfrenta. Neste 

trabalho será dada ênfase aos seguintes objetivos globais: Erradicação da pobreza, 

ODS 1; Fome zero e agricultura sustentável, ODS 2; Saúde e bem-estar, ODS 3; 

Educação de qualidade, ODS 4; Igualdade de gênero, ODS 5; Trabalho decente e 

crescimento econômico, ODS 8; Indústria, inovação e infraestrutura, ODS 9 e 

Redução da Desigualdade, ODS 10, totalizando assim 8 ODS. 

A avaliação das características dos líderes da pgmais, bem como quais os 

hiatos que faltam e quais as premissas já consolidadas foi operacionalizada por meio 

da verificação dos seguintes indicadores: (1) Utilização dos seis fundamentos do 

http://prmebrazil.com.br/
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PRME que são: Propósito; Valores; Metodologia; Pesquisa; Parcerias; e Diálogo; (2) 

Algumas das principais atribuições a partir do modelo proposto pelo Pacto Global da 

ONU, aqui utilizaremos sete atribuições essenciais, conforme já descrito no item 2.3 

deste trabalho. (3) Foi também utilizado como indicador os 4 fundamentos da 

Educação, Aprender a Conhecer; Aprender a Fazer; Aprender a Conviver e Aprender 

a Ser. Para tanto foi realizada análise das entrevistas realizadas com os 20 líderes da 

empresa pgmais, e dos documentos e observações da autora em reuniões com as 

lideranças em tratativas de diversos temas, e no ambiente interno da empresa em 

vários contextos, como: acompanhamento de reuniões de setores, observações em 

comitês com foco em determinados projetos, acompanhamento de reuniões on line 

com clientes e gestores locados em outras cidades. Também vale ressaltar que houve 

uma convivência de aproximadamente 110 horas dentro da empresa por parte da 

autora, conforme alguns registros de imagens em destaque abaixo: 

 
Figure 07 - Momentos de convivência na Empresa pgmais 

 

Fonte: Fotos tiradas em reuniões dentro da empresa pgmais pela autora. 

 
 

Houve forte engajamento por parte da autora e da Direção da empresa para 

que a maioria dos líderes participassem das entrevistas, conclui-se que o objetivo foi 

atingido, pois pesquisa foi feita com 90% dos líderes. Com isso foi possível ter uma 

visão geral da empresa. 

A exemplo das adaptações feitas nos conceitos do PRME, nesta categoria a 

pesquisadora também optou por excluir uma das categorias (Fazer o papel de mentor 

para empresas do mesmo setor ou de outro setor que ainda se encontrem em estágio 

inicial de implantação de práticas sustentáveis, na condição de referência em 
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liderança em sustentabilidade), por entender que não seria relevante para a pesquisa 

atual e pelo atual momento da empresa participante. Tais alterações poderão ser 

conferidas no quadro abaixo elaborado pela autora. 

 
Quadro 06 - Categorias de Análise revisada e alterada após coleta e análise de dados 

 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

 
DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA (DC) 

ELEMENTOS DE 
ANÁLISE 

PROCESSO DE 
COLETA DE 

DADOS 

 
 
 
 
 

Aprender a 
conhecer 

Quando tornamos prazeroso o ato 
de compreender, descobrir ou 
construir o conhecimento. 
Interesse nas informações, 
libertação da ignorância. Com a 
velocidade em que o 
conhecimento humano se 
multiplica, muitas vezes deixamos 
de lado essa necessidade de nos 
aprimorar, se desinteressando pelo 
outro, pelo novo. Sendo assim, o 
aprender a conhecer exercita a 
atenção, a memória e o 
pensamento. 

 
Avaliação da 
capacidade de 
aquisição de 
conhecimento e domínio 
dos próprios 
instrumentos de 
aprendizagem, tais 
como a habilidade de 
observar, questionar e 
fazer associações. 

 
 
 

1.Por meio de 
observação, 
participação e 
reunião em 
eventos informais 
na própria 
empresa. 

 
 
 
 
 

 
Aprender a fazer 

Ir além do conhecimento teórico e 
entrar no setor prático. Aprender a 
fazer faz com que o ser humano 
passe a saber lidar com situações 
de emprego, trabalho em 
equipe, desenvolvimento 
coorporativo e valores necessários 
para cada trabalho. Esse pilar é 
essencial, a que vivemos em 
sociedades assalariadas e que, 
frequentemente, o trabalho 
humano é trocado pelas máquinas, 
o que exige uma realização de 
tarefas mais intelectuais e mentais. 

Avaliação da 
capacidade de colocar 
em prática os novos 
conhecimentos 
adquiridos, bem como 
adquirir novos 
conhecimentos por meio 
da ação prática, tais 
como habilidade de 
trabalho em equipe, 
capacidade de 
execução, entre outras. 

 
 

 
1. Por meio de 
observação, 
participação e 
reunião em 
eventos informais 
na própria 
empresa. 

 
 
 
 

Aprender a 
conviver 

Essencial à vida humana e que, 
muitas vezes, se torna um 
empecilho para a convivência em 
uma sociedade interativa. 
Imprescindível, então, aprender a 
compreender o próximo, 
desenvolver uma percepção, estar 
pronto para gerenciar crises e 
participar de projetos comuns. 
necessário deixar a manifestação 
da oposição de forma violenta de 
lado e progredir a humanidade. 

 
Avaliação das 
habilidades sociais tais 
como empatia, 
capacidade de 
comunicação, 
capacidade de criação 
de networking, 
mediação e gestão de 
conflitos. 

 

 
1. Por meio de 
observação, 
participação e 
reunião em 
eventos informais 
na própria 
empresa. 

 

 
Aprender a Ser 

Desenvolver o pensamento crítico, 
autônomo, incitar a criatividade e 
elevar o crescimento de 
conhecimentos, além de ter em 
mente um sentido ético e estético 
perante a sociedade. Isto é 

Avaliação do grau de 
autoconhecimento e da 
capacidade de se 
conhecer e se 
transformar, além de 
aspectos específicos 

1. Por meio de 
observação, 
participação e 
reunião em 
eventos informais 

https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html
https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html
https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html
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CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

 
DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA (DC) 

ELEMENTOS DE 
ANÁLISE 

PROCESSO DE 
COLETA DE 

DADOS 

 aprender a ser. Não se pode 
negligenciar o potencial de cada 
indivíduo, é preciso contribuir para 
o seu total desenvolvimento, 
adquirindo ferramentas que 
formulam os juízos e valores do 
ser autônomo, intelectualmente. A 
diversidade de personalidades é o 
que gera a inovação dentro da 
sociedade. 

como sentido estético e 
ético. 

na própria 
empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundamentos do 
PRME 

Criado em 2007 por importantes 
figuras das principais escolas de 
negócios do mundo com suporte 
da ONU, o PRME (Princípios para 
a Educação em Gestão 
Responsável, na sigla em inglês) é 
uma plataforma de engajamento 
voluntário para escolas de 
negócios, que tem como objetivo 
fomentar o ensino nessas 
instituições para que possam 
promover a responsabilidade 
corporativa e sustentabilidade, 
colaborando para uma nova 
geração de líderes. 
Para isso é utilizada a 
disseminação de um conjunto de 
valores aceitos internacionalmente 
a fim de formar líderes mais 
responsáveis e tolerantes, que 
saibam lidar com complexos 
desafios sociais e ambientais do 
século XXI. O conjunto de valores 
inclui seis princípios, sendo eles: 
Propósito, Valores, Método, 
Pesquisa, Parceria, Diálogo 

 
 
 
 
 

 
Serão avaliados com 
base nos 6 elementos 
do PRME, são eles: 
Propósito, Valores, 
Método, Pesquisa, 
Parceria, Diálogo. 
Para cada um dos 
pilares do PRME será 
avaliado a capacidade 
de conhecer, 
transformar e implantar 
esses fundamentos. 

 
 
 

 
1. Por meio de 
entrevistas com 
os líderes da 
empresa pgmais 
e aplicação de 
questionário com 
perguntas diretas 
com repostas 
fechadas 
relacionadas aos 
6 fundamentos 
do PRME. 
 
2. Participação 
em reuniões e 
observações de 
ações internas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atribuições de 
um Líder em 
Sustentabilidade 

Em 2010, o Pacto Global da ONU 
lançou um Plano para Liderança 
em Sustentabilidade com o 
objetivo de definir um modelo de 
atuação para as empresas 
signatárias e, assim, contribuir 
para desenvolver capacidades, 
habilidades e recursos. 
Voltolini, destaca 20 
atribuições para um líder em 
sustentabilidade a partir de uma 
análise livre do modelo proposto 
pelo Pacto Global da ONU, 
vejamos as mais relevantes para o 
objetivo da pesquisa deste 
trabalho: 

 

a. Comandar a elaboração de uma 
estratégia consistente de 
sustentabilidade para a empresa; 

 
 
 

Avaliação da 
capacidade de 
desenvolver o comando, 
análise de cenários e 
avaliação de risco. 
Competência de 
desenvolver políticas 
para curto, médio e 
longo prazo. 
Habilidade para 
desenvolver e educar 
equipes. 

1. Por meio de 
entrevistas com 
os líderes da 
empresa pgmais 
e aplicação de 
questionário com 
perguntas 
relacionadas as 
atribuições de 
um líder em 
sustentabilidade 
com pontuação 
para aferir 
quantos líderes 
estão em 
consonância. 

 
 

2. Participação 
em reuniões. 
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CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

 
DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA (DC) 

ELEMENTOS DE 
ANÁLISE 

PROCESSO DE 
COLETA DE 

DADOS 

 b. A partir de uma análise 
permanente de cenários, avaliar 
riscos e oportunidades 
relacionados a questões de 
sustentabilidade para empresa; 
c. Definir políticas específicas e 
cenários para o futuro, 
estabelecendo metas mensuráveis 
de curto, médio e longo prazos; 
d. Envolver e educar funcionários e 
colaboradores, adotando 
programas de treinamento e 
desenvolvimento; 
e. Realizar investimento social 
alinhado com as competências da 
empresa e o contexto operacional 
de seu negócio, enquadrando-o 
em sua estratégia de 
sustentabilidade; 
f. Comunicar os resultados e a 
evolução de suas práticas de 
sustentabilidade, visando prestar 
contas às partes interessadas e à 
sociedade, e também emular o 
comportamento sustentável de 
outras empresas. 

  

 

Fonte: Elaborado pela autora com as alterações e exclusão de uma das categorias da análise da 
Atribuições de um Líder em Sustentabilidade 

 
 

3.2 Delimitação da Pesquisa 

 
 

3.2.1 Design da Pesquisa 

 
 

O método adotado para a elaboração da investigação foi de uma pesquisa 

qualitativa. A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que 

as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. 

Os pesquisadores qualitativos reforçam que os pesquisadores não podem fazer 

julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa 

(GOLDENBERG, 1997). 
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A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica 

das relações sociais. 

Nessa dissertação foi adotada a pesquisa de campo. A pesquisa de campo 

caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou 

documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, como recurso de diferentes 

tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.), 

conforme Fonseca (2002). O autor aponta que este tipo de pesquisa é utilizado em 

estudos exploratórios e descritivos, o levantamento pode ser de dois tipos: 

levantamento de uma amostra ou levantamento de uma população (também 

designado censo). Esclarece o autor (FONSECA, 2002, p. 33): 

O Censo populacional constituía única fonte de informação sobre a situação 
de vida da população nos municípios e localidades. Os censos produzem 
informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas estaduais 
e municipais e para a tomada de decisões de investimentos, sejam eles 
provenientes da iniciativa privada ou de qualquer nível de governo. Foram 
recenseados todos os moradores em domicílios particulares (permanentes e 
improvisados) e coletivos, na data de referência. Através de pesquisas 
mensais do comércio, da indústria e da agricultura, é possível recolher 
informações sobre o seu desempenho. A coleta de dados realiza-se em 
ambos os casos através de questionários ou entrevistas. 

 

Entre as vantagens dos levantamentos, temos o conhecimento direto da 

realidade, econômica, rapidez e obtenção de dados agrupados em tabelas que 

possibilitam uma riqueza na análise estatística. 

Segundo Richardson (1989) a adoção de procedimentos qualitativos permite 

descrever a complexidade de determinado problema, possibilitando a análise da 

interação de certas categorias analíticas. Tal procedimento permite também a 

compreensão dos diversos aspectos de uma dada realidade, os elementos subjetivos 

relacionados às percepções dos indivíduos e dos grupos, bem como a classificação 

dos processos dinâmicos pelos quais passam as organizações. 

De acordo com Bardin (2011), “a análise de conteúdo aparece como um 

conjunto de técnicas de análises das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Bardin (2011) 

afirma que essa descrição deve ser ultrapassada, ou seja, deve-se ir além dos 

conteúdos. O importante é captar a mensagem que esses conteúdos estão 

transmitindo, o que se pode aprender com essas mensagens e onde elas serão 

relevantes para pesquisa. 
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3.2.2 Contexto da Pesquisa 

 
 

Inicialmente planejada para ser realizada com todos os integrantes da 

empresa pgmais, (aproximadamente 170 colaboradores), após iniciar as conversas 

com o Líderes e começar a frequentar a empresa, a pesquisadora optou por 

concentrar seus esforços somente na Liderança, pois averiguou-se que para os 

objetivos estabelecidos seria suficiente o foco na GESTÃO, quais sejam (1) o 

presidente; (2) os Diretores Estratégico de Negócio e de TI; (4) os Superintendentes. 

No entanto, não pode deixar de ser ressaltado que foi possível, nos corredores, no 

café, e nas conversar informais, trocar informações com vários profissionais de 

diferentes níveis hierárquicos, que contribuíram com a visão geral da empresa, e 

apuraram o olhar da pesquisadora para o processo de pesquisa, em especial o 

processo de análise de dados. 

 
3.2.3 Dados: Tipos, Coleta e Tratamento 

 
 

A pesquisa foi realizada por meio do uso de dados primários e secundários. Os 

dados primários foram coletados de três formas: 

 
1. Mediante a realização de entrevistas em profundidade com os dirigentes do 

nível estratégico da organização em estudo; um roteiro, composto por 

perguntas fechadas e semiabertas foi usado, e desenvolvido a partir dos 

indicadores das categorias analíticas especificadas. O ordenamento das 

questões no roteiro deu-se em função do encadeamento lógico dos 

indicadores, da seguinte forma: os objetivos e políticas da organização em seus 

10 anos de existência; as características principais das estratégias adotadas 

pela organização; gaps de líderes na formação de equipes; necessidade da 

empresa em ter gestores globalmente responsáveis; e objetivo da empresa em 

ter uma escola de líderes com foco em formar profissionais globalmente 

responsáveis; As entrevistas em profundidade foram aplicadas em vinte e três 

pessoas, e respeitando o rigor exigido pelo trabalho científico, mantem o sigilo 

dos atores em que os estudos foram sustentados, no qual a pesquisadora pode 

apropriar-se de suas experiências para construir o conhecimento e compartilhar 
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com outras pessoas, o rigor ético valoriza e preserva os direitos dos que lhe 

oferecem as informações, por isto no Quadro 7 foram renomeados os nomes 

nos entrevistados destas pesquisa, em qual foram transcritas para análise 

desta pesquisa. 

 
Quadro 7 - Gestores e Diretores da Empresa pgmais. 

 

Fonte: Elaborado pela autora através de informações fornecidas pela Empresa pgmais. 

 
 
 

2. Um questionário composto por perguntas fechadas foi aplicado em 90% dos 

líderes da empresa. 

3. Observação não-participante em reuniões com colaboradores do nível 

estratégico e tático. 

 
Outro fator a ser ressaltado em relação a realização das entrevistas é que a 

metodologia utilizada seguiu as normas e conceitos de entrevista por competência, ou 

seja, a entrevista foi pautada em identificar em cada profissional entrevistado quais as 

competências que ele possui e que se relaciona com ser ou não um líder globalmente 

responsável dentro da pgmais. 

Maria Tereza Fleury (2000) define a competência das pessoas em: “Saber agir 

de maneira responsável (...) implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 
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recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo” (DUTRA, 2001, p. 27). 

Dutra (2001, pg. 35) menciona ainda, “são as pessoas que, ao colocarem em 

prática o patrimônio de conhecimentos da organização, concretizam as competências 

necessárias e fazem as devidas adequações”. 

Alguns podem estar se perguntando quanto de assertividade é possível num 

processo como esse? Ou, o processo não é subjetivo? 

A resposta para ambas as perguntas é sim. O processo é totalmente assertivo 

e sim, é também subjetivo. 

Claro que o processo tem um viés de subjetividade, mas segundo a definição 

de Scott B. Parry, citado por Leme (2007): 

 
“temos que construir um padrão pré-estabelecido para poder mensurar as 

competências de forma a ser possível mensura-las. É nosso dever encontrar 

e utilizar recursos para isso e eu esses recursos possam reduzir a 

subjetividade” (LEME, 2007, p. 37). 

 
Foi com essas premissas que o questionário foi elaborado e as entrevistas 

foram feitas, sempre com foco em buscar as respostas que esclarecesse o perfil da 

liderança, os possíveis gaps e quais as necessidades a serem supridas para que a 

empresa tenha Líderes Globalmente Responsáveis, bem como, através dessas 

informações poder propor uma Escola de Líderes Globalmente Responsável. 

Tais premissas podem ser evidenciadas no conceito do Rogerio Leme quando 

ele define o objetivo da seleção por competência. “identificar na experiência recente 

do candidato evidências de comportamentos que constatem se ele possui ou não uma 

determinada competência” (LEME, 2007, p. 79). 

Os dados secundários foram obtidos em informativos e documentos da 

organização em estudo, tais como o Plano de Carreira, Descrição de cargos; 

Comunicados internos e manuais com regras corporativas da empresa. 

Antes de serem acessados os dados, obteve-se autorização por parte da 

organização para a realização da pesquisa, por meio de entrevistas prévias com o 

Sócio Diretor, Sr. Paulo Gastão, conforme documento do apêndice 2, por ser ele o 

responsável direto pela administração da empresa pgmais. Entre os meses de julho e 
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agosto de 2019, foram realizadas visitas na organização com o objetivo de coletar 

dados primários e secundários. 

O tratamento dos dados foi efetuado de forma descritiva e analítica, tendo em 

vista a abordagem predominantemente qualitativa adotada no delineamento desta 

pesquisa. 

Nos dados coletados nas entrevistas em profundidade foi aplicada a análise de 

conteúdo (BARDIN, 2011), e organizou-se em torno de três grupos de atividades 

dispostas de forma cronológica: (1) a pré-análise; (2) a exploração do material; (3) o 

tratamento, a inferência e a interpretação dos resultados. A fase da pré-análise 

consiste fundamentalmente em sistematizar ideias iniciais, ainda geradas de forma 

intuitiva, por meio do desenvolvimento de um plano de análise composto por 

operações a serem efetuadas de forma sucessiva. Essa fase é geralmente subdividida 

em três momentos importantes, quais sejam a escolha dos documentos, a formulação 

de objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final. 

Os dados coletados por meio dos questionários estruturados foram analisados 

por meio de técnicas estatísticas adequadas, permitindo assim uma melhor obtenção 

dos modelos gráficos que deram relevância e concisão aos resultados. Os 

questionários aplicados nas entrevistas estão dispostos no apêndice desta 

dissertação. 

Por fim, os dados coletados na observação não-participante serviram para 

triangulação, servindo para comprovar, questionar ou refutar elementos detectados 

nas outras formas de coleta. 

 
3.3 Limitações e recomendações da pesquisa 

 
 

3.3.1 Limitações da pesquisa. 

 
 

Como é da natureza de todo trabalho científico, esta dissertação baseia-se 

em pesquisa que apresenta algumas limitações. O primeiro aspecto a ser ressaltado 

é a dificuldade em se conseguir uma organização cuja configuração estivesse de 

acordo com as exigências da investigação, ou seja, ser uma empresa familiar privada, 

na cidade de Curitiba PR. 
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Além disso, em virtude da natureza da pesquisa e do seu foco em ações 

estratégicas, natural que seus objetivos despertem certa desconfiança nos dirigentes, 

mesmo que todas as garantias de sigilo e de conduta ética sejam fornecidas pelo 

pesquisador. 

Um outro fator que pode influenciar nos resultados é o entrevistado em si, pois 

como citado no referencial teórico a distinção entre líder e liderança é importante, mas 

potencialmente confusa. O líder é o indivíduo; a liderança é a função ou atividade que 

o indivíduo executa. (ROBBINS, 2001, p. 371), com isso por vezes foi percebido pela 

pesquisadora uma desordem nos relatos dos líderes. Fez-se necessários algumas 

intervenções para focar nos temas em questões. 

Apesar das limitações apontadas, por ser uma pesquisa qualitativa cumpriu-se 

o papel de levantar hipóteses e abordar novas possibilidades. Além disso, o método 

se torna o mais adequado para esse processo, pois permitiu ao pesquisador obter 

informações através de uma visão mais aprofundada e próxima aos entrevistados. 

No capítulo a seguir será possível observar os resultados obtidos pela 

pesquisadora após as análises da pesquisa. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar os resultados coletados e alcançados 

na pesquisa, após a realização da etapa qualitativa. Nesse momento, é importante 

resgatar as perguntas que este trabalho procura responder, que são: Qual o perfil de 

liderança na pgmais? Quais são os gaps e quais as premissas já consolidadas na 

pgmais para líderes globalmente responsáveis? Quais os propósitos e características 

deve ter uma escola de líderes globalmente responsáveis na pgmais? 

Para responder essas perguntas foi necessário estudar, identificar e entender o 

que é Liderança Globalmente Responsável e quais premissas deve-se seguir esse 

perfil de líder. 

A seguir serão demonstrados os resultados da pesquisa, tomando como 

norteadores os objetivos específicos definidos inicialmente. 

 
4.1 Investigar, descrever e caracterizar o perfil de liderança atual na empresa 

ppgmais. 

 
Após 20 entrevistas (90% dos líderes da empresa participaram), 

acompanhamento de reuniões, acompanhamento de algumas entrevistas de 

contratação, conversas informais com funcionários, trocas de e-mail com RH e 

análise de alguns documentos como, plano de carreira (em fase de elaboração 

pela empresa pgmais), resultado da pesquisa do GPTW 2019 (great place to work), 

site, comunicados internos, dentre outros, foi possível constatar que a liderança da 

pgmais está aderente aos valores da empresa, ao planejamento estratégico e 

engajada a fortalecer a empresa cada vez mais. 

Vejamos as características marcantes da equipe de gestão: 

 
 

• Todos já trabalharam em outra (as) empresa (as). Característica que minimiza 

riscos do ponto de vista de adaptabilidade, pois são profissionais já acostumados 

a ambientes corporativos. 

• Dos 23 profissionais hoje líderes da empresa pgmais, 8 não atuaram como 

gestores em outra empresa, ou seja, 65% já tiveram experiência em gerir pessoas 

em outra (as) organização (ções). No entanto, mais de um terço dessa equipe tem 
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como única referência, ser líder somente dentro da pgmais, fato esse que aumenta 

a responsabilidade da instituição no cuidado e formação dessas pessoas. 

• 91% dos líderes da pgmais tem superior completo, e os cursos são diversos, 

como, Engenharia Ambiental, Educação Física, Jornalismo, Comunicação Social, 

formados em Administração de Empresas são 5 gestores e com formação na área 

de IT (tecnologia da informação) 7. A empresa tem um grupo de líderes 

multidisciplinar, com diferentes habilidades técnicas, comportamentos variados, 

histórias e experiências distintas, possibilitando maior complementariedade entre 

eles e proporcionando a empresa ganho de conhecimento e know how. 

• 73% da gestão está concentrada nos cargos de Gerência e Supervisão. Este dado 

permite que a empresa tome decisões mais rapidamente, pois há menos 

concentração de informações, também conota uma empresa com organograma 

mais horizontalizado, ou seja, uma liderança mais flexível e maior foco em projetos 

prioritários. Tais afirmações podem ser corroboradas pelo conceito do que é 

organograma, segundo Chiavenato (2001), organograma é uma representação 

gráfica que representa a estrutura hierárquica forma de uma empresa, alguns 

modelos possíveis, ainda segundo Chiavenato (2001): 

a) Organograma vertical: mais utilizado para representar claramente a hierarquia 

na empresa; 

b) Organograma circular: sem preocupação em representar a hierarquia, busca 

ressaltar o trabalho em grupo. As instituições mais contemporâneas ou do 

terceiro setor, utilizam, normalmente, esse modelo; 

c) Organograma horizontal: apesar de também ter, assim como o vertical, como 

base a hierarquização da empresa, esse modelo busca amenizar os seus 

efeitos, permitindo uma relação mais próxima da informalidade e menos 

autoritária. 

 
A seguir apresenta-se o gráfico 01, com a média de idade dos gestores da 

pgmais: 
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Gráfico 01 - Média da idade dos gestores pgmais 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 
Podemos observar pelo gráfico 01 acima, uma gestão com menos de 40 anos 

na média, o gestor mais jovem tem 26 anos de idade. Isso reforça um alto potencial 

de energia na empresa e que existe uma tendência em ganho de experiência 

futura. 

O tempo médio desses gestores na empresa pgmais, 11 anos em média, 

também reforça o baixo percentual de turnover, pelo menos no caso de gestores, 

já que 50% tem entre 5 e 9 anos de empresa, lembrando que a pgmais tem 10 

anos de vida. Tal dado demostra robustez no quadro de líderes e fortalece a 

expertise. 

Um item a ser observado e que será melhor discutido nos próximos objetivos é 

a média de pessoas lideradas por gestor, somente 10. Isso pode estar 

centralizando demasiadamente as informações e concentrando esforços 

desnecessários. 

Ainda nesse bloco de perguntas, foi investigado nas entrevistas os fatores de 

sucesso e os pontos de atenção da empresa pgmais na visão de cada gestor, 

apresentados no gráfico 02. Os highlights abaixo nortearão, com certeza, o terceiro 

objetivo desse trabalho. 

39 

11 10 

4 

Média/Idade Média/Tempo de 
Gestão 

Média/Equipe (por 
gestor) 

Média/Tempo de 
Empresa 
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Gráfico 2 - Principais fatores de sucesso apontados pelos líderes pgmais 
 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 
Pelas informações destacadas no gráfico 02, e comprovadas por fatos observados 

dentro da empresa e por documentos citados neste trabalho, é possível afirmar que a 

presença constante do CEO e fundador da empresa, Sr. Paulo Gastão, é de suma 

importância para o crescimento e desenvolvimentos da organização. 

Uma das perguntas para os líderes foi: “Cite os principais fatores de sucesso da 

pgmais?” A pesquisadora ainda complementava, “por que a pgmais é a pgmais? 

Praticamente todos os gestores responderam 2 fatores de sucesso, alguns citaram 3, 

e o motivo, “Paulo Gastão”, apareceu 14 vezes, 27% das respostas foi que ele é o 

propulsor de sucesso da empresa. Sua presença também é marcante e reconhecida 

pelos clientes, pois foi ele que idealizou o alinhamento de cada projeto e a 

necessidade de estar presente no dia a dia dos clientes para entender as demandas 

e só após essas imersões desenhar os projetos. 

Não por acaso apareceu 12 vezes em diversas falas dentre os 20 líderes que, 

no momento das entrevistas que: 

 
“a pgmais entender a necessidade dos clientes faz a diferença no negócio”, 

(entrevistados: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 20, 21). 

 
De todos os itens citados,10 vezes veio na fala dos líderes que: 
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“a empresa é pioneira no segmento” (entrevistados: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11,18, 19, 

20). 

 
 

Alguns entrevistados se aventuravam em reforçar que a empresa está deixando 

de ser pioneira, mas que até o momento continua inovando. 

No recorde do artigo abaixo, figura 08, temos uma reportagem de um dos 

prêmios ganho pela empresa pgmais pelo melhor projeto de Inovação. 

 
Figure 08 - Artigo sobre prêmio, melhor projeto inovador 

 

 

Fonte: Recorde de um artigo postado no site da empresa pgmais. 

 

 
A Figura 08, faz parte do total de 30% de apontamentos de fatores de sucesso 

da empresa, com 8 citações cada, o reconhecimento por qualidade de entrega e 

variedade de produtos, também compuseram os cinco principais indicadores 

apontados pelos líderes como sendo o sucesso da empresa pgmais. 

Abaixo segue alguns trechos das entrevistas que valem a pena ser 

compartilhados sobre qualidade de entrega e variedade do produto: 

 
_ “A qualidade de entrega da empresa não é só um fator de sucesso, 

é um valor, uma premissa, tá no sangre, o Paulo fala todos os dias sobre isso” 

(entrevistado nº 3). 
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_ “Temos um mix e produtos que nenhuma outra empresa tem na 

totalidade, nossos concorrentes são fracionados. Temos o concorrente de 

cartas, o de e-mail, o de inteligência artificial, concorrentes de ura, no entanto, 

até o momento nenhum que tenha tudo isso dentre da empresa. A pgmais 

tem” (entrevistado nº 4). 

_ “Somos inovadores em tudo, pensamos com detalhe e com a 

cabeça do cliente, mas estamos ficando escassos no nosso, até então, 

diferencial, a inovação. Parece que a empresa está cansando de inovar” 

(entrevistado nº 12). 

_ “A empresa é tão inovadora que faz com que os funcionários 

queiram estar aqui mesmo por salários não tão competitivos, fala sério, quer 

sucesso melhor que esse?” (momentos de risos por parte do entrevistado nº 

11). 

 
Na sequência, demonstrado pelo gráfico 03, observaremos os pontos de atenção 

mencionados pelos líderes e logo em seguida o detalhamento desses itens. 

 
Gráfico 03 - Principais pontos de atenção apontados pelos líderes pgmais. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 
As informações apontadas no gráfico 03, foram relevantes para a proposta da 

escola de líderes, bem como os fatores de sucesso. Antes vejamos detalhamento das 

entrevistas e os motivos que reforçam tais assuntos: 
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Do total dos 20 líderes que participaram da pesquisa, foram apontados o total 

de 66 fatores como sendo de atenção para a empresa pgmais. 

A falta de processo na empresa e o quanto isso gera retrabalho, correspondeu 

a 27% das respostas. Muito próximo, com 26%, vem a citação de que falta formação 

de pessoas, derivando para uma não retenção dos talentos. Dos 7 possíveis pontos 

de atenção referidos pelos líderes, 53% está concentrado em somente 2 citações, 

demonstrando maior fragilidade caso tais riscos se concretizem. 

Outro indicador que chama a atenção é novamente a figura do Sr. Paulo 

Gastão, CEO e fundador da empresa, nos fatores de sucesso ele representou 27%, 

nos pontos de atenção ele representa 12%. Os líderes afirmam que o excesso não é 

saudável para a empresa, mesmo que familiar, ter o fundador da empresa na linha de 

frente, por vezes a tomada de decisão não é imparcial. 

Por sete vezes apareceu que se a empresa tivesse líderes menos autoritários 

o clima organizacional seria melhor e alguns profissionais não teriam saído da 

empresa, essas respostas representaram 10% deste apanhado de informações. 

Próximo a 25% temos uma concentração de 3 motivos trazidos pelos líderes, 

desperdícios de recurso e falta de pesquisa, empresa parou de inovar e por fim, há 

grande risco na empresa pela concentração de faturamento em poucos clientes. 

 
4.2 Identificar os gaps (hiatos) e as premissas já consolidadas para líderes 

globalmente responsáveis na empresa pgmais 

 
Para apresentação desses resultados será divulgado o Quadro 08, com 

categorias com as aderências observadas e sustentado por trechos de entrevistas e 

observações da pesquisadora. 
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Quadro 08 - Categorias de análise com as aderências 
 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

ELEMENTOS DE ANÁLISE RESULTADOS 

 
 
Aprender a 
conhecer 

Avaliação da capacidade de aquisição de 
conhecimento e domínio dos próprios 
instrumentos de aprendizagem, tais como a 
habilidade de observar, questionar e fazer 
associações. 

 
 

 
Os resultados das 4 
categorias de aprendizados 
foram tratados 
uniformemente, já que todos 
estão relacionadas as 
habilidades de 
conhecimento, aquisição e 
captação de informações, 
bem como a capacidade de 
colocar o “aprender em 
Prática”. 

 
 
 

Aprender a fazer 

Avaliação da capacidade de colocar em 
prática os novos conhecimentos adquiridos, 
bem como adquirir novos conhecimentos por 
meio da ação prática, tais como habilidade de 
trabalho em equipe, capacidade de execução, 
entre outras. 

 
Aprender a 
conviver 

Avaliação das habilidades sociais tais como 
empatia, capacidade de comunicação, 
capacidade de criação de networking, 
mediação e gestão de conflitos. 

 
 
Aprender a Ser 

Avaliação do grau de autoconhecimento e da 
capacidade de se conhecer e se transformar, 
além de aspectos específicos como sentido 
estético e ético. 

 
 
 
 
 
 
 
Fundamentos do 
PRME 

 
 
 
 

 
Serão avaliados com base nos 6 elementos do 
PRME, são eles: Propósito, Valores, Método, 
Pesquisa, Parceria, Diálogo. 
Para cada um dos pilares do PRME será 
avaliado a capacidade de conhecer, 
transformar e implantar esses fundamentos. 

Como citado no capítulo3, 
houve uma adaptação dos 
conceitos os 6 fundamentos 
d PRME pra a realidade da 
pgmais. Os resultados aqui 
apresentados serão com 
base nos conceitos 
adaptados. 
Além das entrevistas com 
perguntas abertas, para 
esses 6 fundamentos, pediu- 
se para cada gestor atribuir 
uma nota de 0 a 10 para 
cada um dos itens, 
Propósito, Valores, Método, 
Pesquisa, Parceria, Diálogo. 

 
 
 
 

Atribuições de 
um Líder em 
Sustentabilidade 

 
 
 

Avaliação da capacidade de desenvolver o 
comando, análise de cenários e avaliação de 
risco. Competência de desenvolver políticas 
para curto, médio e longo prazo. 
Habilidade para desenvolver e educar equipes. 

A obtenção os resultados 
nessa categoria foram 
obtidos após as entrevistas 
com os 20 líderes, análise 
das respostas dos 
questionários com o objetivo 
de atribuir notas de 0 a 10 
para cada um dos itens dos 
elementos de análise, pela 
observação da 
pesquisadora, relatos de 
profissionais e convivência 
na empresa. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No primeiro bloco das categorias de análise, “O aprender”, os fatores relevantes 

observados foram: 

• os líderes da pgmais de forma geral estão em zona de conforto, sendo pouco 

cobrados em relação novas ações, projetos inovadores, buscas por networking 

que inclusive gere novos negócios; 

• nos níveis mais estratégicos, Diretores e Superintendentes, as atenções sem 

voltam à pouca desenvoltura em questionar as estratégias da empresa mesmo 

quando não concordam com as diretrizes; 

• ainda no nível estratégico, falta mediação de conflito entre níveis abaixo e até 

mesmo com Presidente da Empresa; 

• o ponto mais relevante observado foi a falta de autonomia, em todos os níveis, tal 

gap também será observado nas demais categorias, mas aqui a atenção se volta 

ao fato de que a equipe de gestão da pgmais não está sendo aproveitada da 

melhor forma possível, em outras palavras, podem estar sendo sufocados por 

excesso de centralização. 

 
Alguns dados que demonstram tais fatos foram explicitados nos pontos de 

atenção, por exemplo, a falta de processo, não estão parando para pensar em como 

fazer melhor. Outro fator é a centralização de ideias no Presidente da empresa, isso 

faz com que os gestores tenham receio de inovar, dar opiniões e acabam por deixar 

os processos mais morosos, pois há dependência excessiva que a empresa, pela 

figura do Presidente aprove “tudo”, veja “tudo” e sugira “tudo”. 

Também através da fala dos gestores é possível constatar que a categoria “O 

Aprender”, tem oportunidades, essas oportunidades foram tratadas na proposta de 

escola de líderes, no objetivo específico 3 deste trabalho. 

Relatos das entrevistas que faz sentido compartilhar, e ilustrar tais pontos: 

 
 

“Aqui muito de fale sobre cuidado ao ensinar alguém, as pessoas 

precisam de tempo para aprender, mas fica só no discurso, por vezes 

jogamos as pessoas em projetos novos sem nem apresentar o escopo” 

(entrevistado nº 8). 
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O Gestor que fez esse comentário estava bastante indignado, pois comenta 

que essas atitudes acontecem pelo não planejamento da empresa, e que a pgmais 

assume compromissos com os clientes mesmo sem ter todos os recursos. 

Um relato em relação a categoria “aprender e fazer” chamou a atenção da 

pesquisadora, pois deixou claro, por um lado as oportunidades que a pgmais tem, e 

por outro lado, o quando a empresa está desperdiçando seus recursos e seus talentos. 

 
“Aqui na pgmais se usa de forma errônea o colocar em prática a 

capacidade de aprender e fazer, fazer e aprender, digo isso pois as pessoas 

não têm a oportunidade de aperfeiçoar seus novos conhecimentos e já são 

alocados em novas áreas para começarem do zero. Isso acontece em todos 

os níveis hierárquicos da empresa” (entrevistado nº 17). 

 

Quando falamos em aprender a conviver, a pesquisadora observou que essas 

habilidades norteiam os profissionais da pgmais, há grande preocupação por parte da 

alta gestão com a empatia, habilidades sociais e a capacidade de todos em criar 

networking. O ponto de atenção observado pela pesquisadora nesta categoria foi a 

capacidade de mediar conflitos, os gestores relataram com veemência que esse não 

é o ponto forte da empresa. Por vezes a alta gestão prefere colocar a equipe em 

conflito por entender que assim irão se desafiar e atingir os resultados. 

Ainda pela interpretação da autora mediante observações em reuniões os 

eventos de conflitos são corriqueiros e por vezes os gestores preferem não colocar 

suas verdadeiras opiniões por receio de serem contestados ou usados como exemplo 

na frente de todos. 

Outro relato interessante e na mesma medida a ser trabalhado na escola de 

líderes como um pilar de sustentabilidade e perenidade da empresa é o fato de as 

pessoas afirmarem que estão na pgmais por causa de outro gestor e não pela 

empresa sem si, conforme demonstra o comentário abaixo, retirado da entrevista: 

 
“Eu estou na pgmais pela gestão da Maria (nome fictício de um dos 

gestores), ela sim tem uma gestão saudável com os possíveis erros, e nos 

mostra as lições do depois – sempre usa o termo, aprendizado do depois” 

(entrevistado nº 7). 
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Quando os entrevistados foram abordados sobre tema de aprender a ser, 

novamente veio à tona o quanto a empresa pgmais age de forma a ceifar a capacidade 

dos gestores e demais funcionários, quando o mais aceitável seria a empresa 

aproveitar do grau de conhecimento e da capacidade que cada um, dentro da 

empresa, tem de se transformar. 

 
“Veja um exemplo, eu passei por uma situação, no mês passado, 

onde tomei uma decisão em uma reunião com um dos nossos clientes sobre 

um projeto piloto que pouco, ou nada, iria interferir no prazo, e muito menos 

na qualidade de entrega, e que ao comunicar o meu gestor, no mesmo 

momento ele disse que eu não tinha ido lá para mudar nada e sim informar 

ao cliente tempos e movimentos” (entrevistado nº 13). 

 
Essa fala nos mostra que nem sempre a pgmais age de forma a deixar os 

profissionais “aprenderem a ser”, onde refletiria em confiar nas decisões éticas que 

cada profissional traz consigo. 

Referente a segunda categoria analisada, os 6 fundamentos do PRME, vale 

ressaltar que a sinceridade observada foi surpreendente, os gestores antes de 

aferirem as notas, deixavam claro os motivos e o que já estava, porventura, 

percebendo de movimento para melhoria. O resultado desta categoria será 

apresentado a seguir, observem o gráfico 09 e seus comentários. 
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Quadro 09 - Notas aferidas sobre os 6 fundamentos PRME 
 
 

Fonte: elaborado pela pesquisado. 

 

Vale lembrar que nesta categoria a pesquisadora optou por adaptar os 6 

conceitos, conforme já exposto no quadro 08. Em um dos momentos da entrevista a 

pesquisadora explicava cada um dos 6 fundamentos e então solicitava para que o 

gestor avaliasse com uma nota de 0 a 10 para cada um dos 6 fundamentos, e que 

fizesse a defesa da nota, com dados e fatos. 

Em relação ao propósito, a pesquisadora baseou-se na missão da 

pgmais, onde alcançar aquilo que se busca e garantir que o objetivo da empresa seja 

respeitado, foram os elementos norteadores para que os gestores definissem a nota. 

Vejamos os resultados e relatos. 

 
• Propósito: 

De maneira geral os líderes não veem coerência da missão da empresa com 

as diretrizes que recebem no dia a dia. 

"Empresa precisa ter  um  propósito  ajustado  na  sua  existência". A 

Presidência da empresa não liga para missão, só quer agradar o cliente, 

independente se terá lucro" (entrevistado nº 5). 

"Que propósito? Aqui só se pensa em ficar bem na foto, que falem 

bem do Dono da empresa, que ele entende o cliente" (entrevistado nº 8). 
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“Nossa missão só visa benefício para cliente, parece que a alta 

gestão da pgmais não se importa de aumentar a margem de retorno da 

empresa, tenho medo de que esse modelo não se sustente” (entrevistado nº 

21). 

 

Na possibilidade de uma nota de 0 a 10, esse fundamento ficou com a média 

6, ficando entre os 4 fundamentos que mais precisam de atenção. 

O propósito de uma empresa deve estar incutido na cultura, as pessoas 

precisam ver alinhamento do discurso versus as ações, quando isso não acontece, 

corre-se o risco de a empresa perder a credibilidade. Na proposta da escola de líderes 

esse tema foi tratado de forma a minimizar os impactos e fortalecer o propósito da 

organização. 

 
• Valores: 

Um dos fundamentos mais bem avaliado, foi, também, adaptado pela 

pesquisadora para os valores da empresa pgmais, ética, transparência, 

conhecimento, experiência, inteligência e inovação. 

Apesar da ótima média, muitos gestores, quase unânime, trouxeram para as 

falas que a pgmais precisa correr para buscar novos conhecimentos e não perder o 

foco da empresa, que é a inovação. Nos relatos abaixo será possível entender o 

porquê das boas notas e na mesma medida o porquê das preocupações dos líderes. 

 
"Empresa já nasceu fazendo história, surpreendendo o mercado, 

mas, parou, parou de inovar, só apaga incêndio há quase 2 anos" 

(entrevistado nº 13). 

“Nesses 10 anos de vida, a pgmais reinventou a forma de tratar o 

assunto cobrança, fez com que concorrentes sucumbissem e outros 

acelerassem, e ela ganhou muito mercado, clientes como Bradesco, Itaú, 

Cetelem, grandes varejistas e tantos outros” (entrevistado nº 22). 

 

• Metodologia: 

A Metodologia foi um dos fundamentos mais criticados pelos entrevistados. Os 

principais gaps do fundamento metodologia foram, falta paciência para ensinar e dar 

o tempo para aprender, processos não são materializados, fica tudo na cabeça dos 
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profissionais e quando ele sai a empresa perde conceitos e por vezes precisam 

reescrever processos. 

Esse fundamento se pauta em criar estruturas de ensino, materiais, processos 

e ambientes que possibilitem experiências de aprendizagem eficazes para todos da 

organização, visando reter e atrair talentos. Observa-se comentários dos 

entrevistados: 

"Muito retrabalho na empresa, não param para pensar, planejar"(entrevistado 

nº 7). 

"Preferem apagar incêndio a prevenir" (entrevistado nº 12). 

"Quando as pessoas cansam de tentar ajudar, saem e daí a empresa perde 

muitas informações, por vezes começa-se um projeto do zero por causa 

disso" (entrevistado nº 14). 

 

• Pesquisa: 

A pesquisa também é um dos fundamentos que traz preocupação aos líderes 

da empresa, da forma que foi apresentado a eles: participar e desenvolver pesquisas 

conceituais e práticas trás avanço para o negócio da pgmais, minimizando impacto de 

retrabalho e desperdícios e ainda maximiza resultados para pgmais, bem como para 

seus clientes, garantindo assim mais empregos para todos. Ocorrem muitas tentativas 

de pesquisas, inclusive com bons em projetos pilotos, mas falta uma metodologia 

eficiente e eficaz de escopo dos projetos. 

Os fatores observados pela pesquisadora que mais contribuíram para a média 

5 neste fundamento, por parte dos entrevistados, foram: o alto índice de retrabalho da 

empresa relatados pelos gestores, além de desperdícios de recursos na tentativa de 

corrigir falhas, perda ano após ano de faturamento, e obviamente, um enxugamento 

das equipes. Conforme retrata os comentários dos entrevistados a seguir: 

 
"Por vezes estamos no cliente testando algo e recebemos a 

informação que não será mais preciso. Depois descobrimos que optaram por 

homologar sem teste, sempre dá errado" (entrevistado nº 19). 

“Equipamentos já foram comprados visando um projeto que está 

sendo estudado e porque o dono do projeto foi alocado em outro trabalho ou 

até saiu da empresa não se tem continuidade” (entrevistado nº 20). 
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• Parceria: 

Neste fundamento houve a melhor pontuação por parte dos gestores, o 

conceito avaliado foi: interagir com os gestores das empresas clientes para ampliar o 

conhecimento sobre desafios e necessidades; e explorar abordagens conjuntamente 

eficazes para enfrentar esses desafios, visando a perpetuação da parceira e ganhos 

de ambos os lados. 

Apesar das ótimas notas aferidas a esse fundamento, os comentários feitos 

pelos gestores pgmais, ressaltam que a empresa só não tirou nota 10 pois em alguns 

casos porque age de acordo com o perfil do cliente e pelo grau de relacionamento 

dele com o dono da empresa, quando deveria tratar todos da mesma maneira. 

 
• Diálogo: 

O foco do fundamento diálogo é facilitar e apoiar o debate entre liderança, 

equipe, empresa, clientes e sociedade sobre as questões críticas relacionadas a 

responsabilidade social, sustentabilidade e perenidade das empresas, pgmais e 

clientes. 

O Diálogo também está no grupo dos fundamentos que precisam de atenção, 

e terá um destaque especial na escola de líderes, pois na sua essência é o conceito 

que possibilitará a perpetuação da empresa e poderá dar a pgmais uma visibilidade 

de mercado como uma empresa com líderes globalmente responsável. 

As falas dos entrevistados com mais relevância ao tema foram: 

 

“O que vale é a palavra do Dono da empresa, que diálogo o que...” 

(entrevistado nº 18). 

"Paulo Gastão precisa dar a benção para tudo, a empresa poderia 

estar num outro patamar"(entrevistado nº 3). 

“Aqui as decisões demoram muito, pois tudo tem que passar pelo 

Paulo Gastão” (entrevistado nº 4). 

 
Ao chegar no terceiro bloco das categorias de análise, Atribuições de um Líder 

em Sustentabilidade, já é possível mensurar os desafios para o objetivo 3, a proposta 

da escola de líder globalmente responsável. Sim, globalmente responsável, pois nesta 

categoria veremos que as respostas foram diretas em relação a este fato, os líderes 

da pgmais não tem, ainda, todos os requisitos para se intitularem globalmente 

responsáveis, são gestores experientes, na maioria, são gestores preocupados com 
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a perenidade da empresa, no entanto, estão num momento onde o foco tem sido 

somente “apagar incêndio”, comentário muito repetido por todos os respondentes ao 

longo das entrevistas. 

Nesta categoria, após adaptação pela autora, os itens perguntados e 

solicitados que fossem atribuídos nota de o a 10 são: 

 
a. Comandar a elaboração de uma estratégia consistente de sustentabilidade 

para a empresa; 
b. A partir de uma análise permanente de cenários, avaliar riscos e oportunidades 

relacionados a questões de sustentabilidade para empresa; 

c. Definir políticas específicas e cenários para o futuro, estabelecendo metas 

mensuráveis de curto, médio e longo prazos; 

d. Envolver e educar funcionários e colaboradores, adotando programas de 

treinamento e desenvolvimento; 

e. Realizar investimento social alinhado com as competências da empresa e o 

contexto operacional de seu negócio, enquadrando-o em sua estratégia de 

sustentabilidade; 

f. Comunicar os resultados e a evolução de suas práticas de sustentabilidade, 

visando prestar contas às partes interessadas e à sociedade, e emular o 

comportamento sustentável de outras empresas. 

 
No quadro 10 abaixo será possível ver as médias das notas dadas pelos 

gestores da pgmais, para conceitos de atribuições para um líder em sustentabilidade: 
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Quadro 10 - Atribuições para um líder em sustentabilidade 
 

Fonte: elaborado pela autora e adaptado dos conceitos do Livro “Conversas com Líderes 

Sustentáveis” de Voltolini (apud 2014, p. 68 e 69), destaca 20 atribuições para um líder em 

sustentabilidade. 

 

 
Não passa desapercebido no quadro 10, que a maior média foi somente 6, para 

itens que são relevantes a uma empresa, e que apenas um conceito obteve essa 

média. Dos itens trabalhados, 67% ficaram com média 4. 

Nas entrevistas e na convivência com os gestores a pesquisadora observou 

que os motivos mais latentes para que os gestores dessem essas notas estão 

relacionados aos gaps de planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, a 

empresa apresentada falta de paciência com o “planejar”. 

Outro ponto presente nas falas dos entrevistados, é a falta de análise de risco, 

“primeiro faz, depois veem se dá certo”, dois gestores ainda complementaram 

dizendo: 

 
“será que é normal? Aqui dizem que sim, que é característica de empresas 

novas e de TI”. (entrevistados 2 e 4). 

 
Nas conversamos com Superintendentes e Diretores, também foi destacado o 

proeminente movimento feito pela empresa há quase 2 anos, a saída de 

aproximadamente 8 sócios, essa foi uma decisão importante, todos afirmaram, mas 
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também concordam que levara ainda um tempo até a empresa se organizar com as 

questões de comunicação, investimentos e até políticas internas. 

A seguir, apresenta-se a proposta de uma Escola de Líderes com base nos 

resultados da pesquisa, que se caracteriza como um produto técnico com potencial 

de contribuição para a empresa estudada, bem como para outras organizações. 

 
4.3 Proposta de uma Escola de Líderes globalmente responsáveis com base 

nos ODS e nas premissas do PRME (Produto Técnico – Curso de formação 

profissional – Atividade de capacitação em diversos níveis) 

 
Após conhecer a empresa pgmais, seus líderes, alguns funcionários, saber 

quem são seus principais clientes, fazer entrevistas com os 20 gestores, ler 

documentos, murais, site da empresa e conviver com eles algumas semana, foi 

possível entender as fortalezas dessa empresa e da equipe, bem com os gaps, assim 

torna-se viável e admissível a proposta a seguir. 

Para que a empresa pgmais tenha líderes globalmente responsáveis, ficou 

claro que eles precisam de alguns processos definidos desde a entrada do 

profissional, necessitam de uma metodologia de treinamento com foco em 

aprendizagem e experiência, bem como alguns módulos que os apoiem no 

planejamento da empresa e dos projetos, também será dado foco a comunicação e a 

importância de acompanhar equipes e reter talentos. 

Conforme fundamentado no referencial teórico deste trabalho, em especial nos 

itens 2.4 e 2.5, o alicerce da escola de líderes globalmente responsável teve como 

base a metodologia dos autores e pesquisadores Wick, Pollock e Jefferson, pois a 

pesquisadora, após vários estudos e pesquisas, entendeu que o método 6Ds por eles 

apresentado, ofereceria a pgmais a melhor opção estratégica de formação de seus 

líderes. 

A seguir será detalhadamente apresentado todas as fases da escola de líderes, 

desde a integração dos funcionários em seu primeiro dia de trabalho. A escola de 

líderes globalmente responsável da pgmais foi chamada de trilha de aprendizagem e 

todas as etapas são norteadas pelo método 6Ds. 

O ciclo completo da trilha de aprendizagem, programa inteiramente ligado as 

categorias: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a 
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ser; é de 12 meses para líderes e de 24 meses para os profissionais em 

desenvolvimento que futuramente possam assumir possíveis cargos de liderança. 

Ao final de cada ciclo, os participantes recebem um certificado atestando a 

participação e garantindo a credibilidade ao processo sustentável da empresa, 

permitindo assim atrelar ainda mais a escola ao ODS 3: Educação de qualidade. 

A diferença de tempo, de 12 para 24 meses, tem a ver com as atribuições de 

um líder em sustentabilidade defendido por Voltoline (2014), destaque da categoria 3 

das análises deste trabalho. Os assuntos dos módulos para os líderes serão 

absolutamente conectados aos 6 conceitos tratados por Voltoline (2014) com sendo 

destaque de líderes sustentáveis e terão como tema, elaboração de estratégias, 

análise de cenários e riscos, planejamento estratégico, ensinar e apoiar funcionários, 

estratégias de sustentabilidade e perenidade da empresa e comunicação. Assuntos 

esses totalmente ligados aos 6 conceitos destacados no quadro 08. 

Também faz parte da escola 2 módulos de integração para novos profissionais, 

com duração de 90 dias. O programa de integração visa superar definitivamente o gap 

da categoria aprender a conviver e a conhecer. 

A trilha de aprendizagem ficará exposta em local de fácil acesso a todos os 

funcionários da pgmais, bem como no site haverá, de forma macro, as etapas da 

escola de líderes. 

No quadro 11 abaixo é possível visualizar uma síntese da escola de líderes e 

na sequência as especificações de forma minuciosa. 

Na seção seguinte será possível conhecer os detalhes da proposta da escola 

de líderes globalmente responsável, todo o projeto empresarial, o objetivo desta 

escola, públicos alvo, suas principais características (aulas presenciais, on line, mista, 

workshop) e principais ações. 
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Quadro 11 - Trilha da aprendizagem pgmais 
 

Escola de Líderes Globalmente Responsável e Sustentável 

Trilha de Aprendizagem 

Programa / 
Módulo 

 
Periodicidade 

 
Tempo 

 
Categoria 

 
Público 

 
Resultados Esperados 

 
 

Integração de 
novos 
funcionários 

 

Mensal ou 
sempre que 
houver admissão 
(de acordo com 
o processo 
admissional da 
empresa). 

 
 

 
3 

meses 

Aprender a 
conhecer, 
aprender a fazer, 
aprender a 
conviver e 
aprender a ser. 
2. Introdução 
aos fundamentos 
do PRME. 

 
 

 
Todos os novos 
funcionários. 

 
 

Diminuir a rotatividade 
(turnover); identificar 
possíveis ajustes de função; 
Ter a pessoa certa, no lugar 
certo com a equipe certa. 

 
 

 
Trilha de 
aprendizagem 
de 12 meses 
para líderes da 
empresa pgmais 

Sempre que um 
ciclo de 12 
meses se 
encerrar, ou 
quando novos 
líderes forem 
promovidos. 
Pode haver 
formação em 
estágios 
distintos. 

 
 

12 
meses, 
dividido 

em 
vários 
temas 

1. Aprender a 
conhecer, 
aprender a fazer, 
aprender a 
conviver e 
aprender a ser. 
2. Fundamentos 
do PRME. 
3. Atribuições de 
um Líder em 
Sustentabilidade. 

 
 

Profissionais que já 
tem cargo de 
liderança, 
independentemente 
da posição 
hierárquica. 

Reter talentos; diminuir a 
rotatividade (turnover); 
ensinar líderes a ensinar; 
uniformizar a comunicação; 
Evitar retrabalho; Garantir o 
propósito e valores da 
empresa e certificar-se que 
o planejamento estratégico 
é seguido para perpetuar a 
sustentabilidade da 
organização. 

 
 
 
 

Trilha de 
aprendizagem 
de 24 meses 
para 
profissionais em 
desenvolvimento 

 
 

Sempre que um 
ciclo de 24 
meses se 
encerrar, ou 
quando houver 
novo grupo a ser 
formado. Pode 
haver formação 
em estágios 
distintos. 

 
 
 
 

24 
meses, 
dividido 

em 
vários 
temas 

 

 
1. Aprender a 
conhecer, 
aprender a fazer, 
aprender a 
conviver e 
aprender a ser. 
2. Fundamentos 
do PRME. 
3. Atribuições de 
um Líder em 
Sustentabilidade. 

 
 
 
 
 
Profissionais que 
estão em formação 
para futuramente 
serem promovidos 
a cargos de gestão. 

Reter talentos; diminuir a 
rotatividade (turnover); 
uniformizar a comunicação; 
Evitar retrabalho; Garantir o 
propósito e valores da 
empresa, certificar-se que o 
planejamento estratégico é 
seguido para perpetuar a 
sustentabilidade da 
organização; Formar líderes 
globalmente responsáveis e 
sempre ter pessoas 
preparadas para assumir 
posições de gestão. 

 
 
 

Considerações: 
1. Em todos os ciclos será utilizado recursos como: Cartazes informativos, avisos através da plataforma de 
comunicação interna da empresa e comunicação através dos gestores. 
2. Para a tratativa dos assuntos será possível abordar os temas por vários canais, tais como: treinamentos 
presenciais, treinamentos on line, workshop, comitês, palestras e outros que se apresentarem pertinentes ao 
processo e assunto. 

Fonte: Elaborado pela autora com os principais tópicos da escola de líderes. 
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4.3.1 Objetivos da Escola de Líderes 

 
 

Não é incomum as empresas montarem treinamentos com foco exclusivamente 

no aumento da produtividade e da eficiência, por vezes não olham o todo e esquecem 

o mais relevante, as pessoas e suas a formações. Esquecem que participar de um 

programa de desenvolvimento, no caso aqui, formação de líderes globalmente 

responsáveis, envolve autoconhecimento, gerenciamento das emoções, 

aprendizagem para desenvolver equipes, desenvolvimento do autocontrole, a 

automotivação, tantas outras competências e habilidades que são importantes para 

liderar de forma responsiva e de forma a agregar os ODS no dia a dia das pessoas, 

em especial os 8 citados neste trabalho, ODS 1; Fome zero e agricultura sustentável, 

ODS 2; Saúde e bem-estar, ODS 3; Educação de qualidade, ODS 4; Igualdade de 

gênero, ODS 5; Trabalho decente e crescimento econômico, ODS 8; Indústria, 

inovação e infraestrutura, ODS 9 e Redução da Desigualdade, ODS 10. 

O objetivo da escola de líderes para formação de gestores globalmente 

responsáveis tem como alvo facilitar o aprendizado e direcionar esforços da empresa 

na formação dos profissionais de forma a prepara-los, educa-los para as atividades 

quotidianas da organização, ensina-los a ver a liderança de forma construtiva e 

norteada pelos fundamentos do PRME, pelos princípios da aprendizagem e prática, e 

ainda pelas atribuições de um Líder Globalmente responsável, conforme categorizado 

pela pesquisadora como sendo os pilares de formação de líderes com tais 

características. 

Este programa também tem a finalidade de treinar, desenvolver e acompanhar 

as habilidades técnicas dos participantes. De forma geral e direta, pode cooperar para 

a produtividade das equipes, promover o alcance das metas dos departamentos e 

empresa toda, e formar cada vez mais líderes preparados e globalmente 

responsáveis. 

Para que ocorra esse desempenho, é preciso trabalhar a educação no 

treinamento, focar na aprendizagem, no diálogo, nas parcerias, na metodologia, no 

propósito da organização e do programa, nos valores e na pesquisa, sempre 

buscando os melhores tema, assuntos contemporâneos, práticas para o avanço do 

negócio e para minimizar impacto de retrabalho e desperdícios, conforme previsto nos 

fundamentos do PRME adaptado pela autora. 
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Baseado no resultado da pesquisa e das observações da pesquisadora, os 

principais temas tratados na escola de líderes são: 

 

 
• Integração de novos funcionários: 

 

Os primeiros 90 dias de uma pessoa na nova organização são momentos 

divididos em felicidade, euforia, período de alta vulnerabilidade e também a 

possibilidade de permanecer ou não na empresa, sim, pois é o chamado período de 

experiência, mas não nos enganemos, a experiência é para ambos os lados, por isso 

é tratado com atenção na escola de líderes globalmente responsáveis, de maneira 

geral esse tema passa desapercebido por líderes menos responsáveis. 

Na escola de líderes globalmente responsável esse programa de integração é 

chamado de, Entre e Cresça, o conceito nasceu para perpetuar o ODS 8, TRABALHO 

DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO, promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 

para todos. 

 
• Módulos de integração, Entre e Cresça: 

 

Este tema da escola dos líderes, fica bem demostrado por meio do quadro 12, que 

segue: 

 
Quadro 12 - Modulo de integração 

 
 

 
Fonte: elaborado pela autora 

Correta definição 
dos requisitos, 
experiências, 
formação e 
competencias. 

Definição por parte 
da empresa do perfil 

a ser contratado 

Seja por contratação 
internna ou atraves 
de uma consultoria, 
o demandante da 
vaga deverá receber 
3 finalistas. 

 

Demanda ao RH / 
consultorias 

Recepção, 
apresentação da 
empresa, 
apresentação do 
departamento, 
almoço com líder, 
apresentação do 
"padrinho", 
profissional que será 
apoio ao novo 
funcionario. 

 

Primeiro dia do 
funcionario: 

A Cada 15 dias o 
líder direto deve ter 
uma conversar de 
pelo menos 15 min 
com o profissional 
com foco em ouvi-lo 
para extrair como 
está sua adaptação e 
alinhamentos das 
expectativas de 
ambas as partes. 

 
Modulo I 

RH juntamente com 
o líder direto fará 
uma reunião de 
acompanhamento 
do período de 
experiencia a cada 
45 dias, e no final 
dos 90, um feedback 
ao funcionario. 

 
Modulo II 
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O slogan “entre e cresça”, foi criado para superar qualquer lacuna da categoria 

aprendizagem, conforme demostra as etapas do quadro 12, pois para que a formação 

seja globalmente sustentável é necessário aprender a conhecer, a fazer, a conviver e 

aprender a ser desde o primeiro dia na organização. 

 
• Trilha de aprendizagem de 12 meses para líderes da empresa pgmais: 

 

Baseados nos gaps apresentados nas categorias de análise, para os já líderes 

da pgmais, foi desenhando que a cada 12 meses haverá 6 módulos de treinamento 

de acordo com as atuais necessidades. 

O primeiro módulo aqui apresentado foi pensado e estruturado como base nos 

conceitos de líderes globalmente sustentáveis, que são: a) Comandar a elaboração 

de uma estratégia consistente de sustentabilidade para a empresa; b) A partir de uma 

análise permanente de cenários, avaliar riscos e oportunidades relacionados a 

questões de sustentabilidade para empresa; c) Definir políticas específicas e cenários 

para o futuro, estabelecendo metas mensuráveis de curto, médio e longo prazos; d) 

Envolver e educar funcionários e colaboradores, adotando programas de treinamento 

e desenvolvimento; e) Realizar investimento social alinhado com as competências da 

empresa e o contexto operacional de seu negócio, enquadrando-o em sua estratégia 

de sustentabilidade; f) Comunicar os resultados e a evolução de suas práticas de 

sustentabilidade, visando prestar contas às partes interessadas e à sociedade, e 

também emular o comportamento sustentável de outras empresas. 

Para a implantação da trilha de aprendizagem os primeiros 6 módulos terão os 

seguintes temas demonstrados na figura 9: 
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Figure 9 - Os 6 módulos da trilha de aprendizagem 
 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 
Na sequência deste trabalho foi especificado as principais características e 

ações de cada tema de acordo com os gaps observados pela autora e trazidos do 

resultado da pesquisa. 

 
• Trilha de aprendizagem de 24 meses para profissionais em 

desenvolvimento: 

 
A partir da análise de todas as entrevistas, das observações da autora, dos 

documentos da empresa e de dos resultados das médias das notas das categorias 

medidas neste trabalho a primeira trilha de aprendizagem para os profissionais da 

pgmais compreende 12 módulos, entre prática, sala de aula, treinamentos on line, 

cursos, paletras, workshops, quick coffee e comitês de trabalho. 

Com base nos principais pontos de atenção dos líderes da pgmais e dos riscos 

apresentados de não conformidade nas 3 categorias pesquisadas (fundamentos do 

PRME, Atribuições de líderes globalmente responsáveis e aprendizagem) os assuntos 

considerados apropriado para os desenvolvimentos dos líderes e formação das 

equipes são: 

Conceitos e 
importâncias 
sobre tomada 
de deciões e 
planejamento 

Comunicação 
assertiva e 

oratória, suas 
semelhanças 
e diefrenças 

Importância da 
pesquisa 

mercadologica 

Foco na 
solução e zero 

retrabalho 

Aprender a 
ensinar. 

E nsinar com a 
prática. 

A real 
necessidade 
de processos 



83 
 

 
 
 

Para os treinamentos presenciais, seja no formato aula, workshop ou comitês: 

• Conhecendo as competências da pgmais por níveis hierárquicos. 

• O que é ser líder? 

• O que muda quando me torno líder? 

• Estratégias de negociação. 

• Sei dar e receber feedback? 

• Comunicação assertiva. 

• Inteligência emocional. 

• Entendendo relatórios. 

• Ferramentas de melhoria contínua no dia a dia. 

• Tomada de decisão independente do cargo. 

• Administração do tempo. 

 

Para cada módulo, cada treinamento, cada momento de interação com os 

profissionais será elencado um objetivo macro e esse conectado as categorias de 

análise para formação de líderes globalmente responsáveis, neste caso, dos 

treinamentos presencias para profissionais em desenvolvimento, o objetivo será 

inseri-los aos princípios do PRME, ensina-los e apoia-los na prática do proposito, 

valores, metodologia, pesquisa, parceria e diálogo. 

 
Alguns temas também são trabalhados de forma on line, por uma plataforma 

de ensino a distância (EAD), os assuntos pertinentes para vídeos são: 

• Oratória e comunicação. 

• Construindo relatórios. 

• Estabelecer metas. 

• Cuide da empresa, cuide do planeta, cuide de você. 

• Valores e competências pgmais. 

 

Os projetos on line tem como objetivo o cuidado com a sustentabilidade e 

perenidade da empresa, temas também com abrangência aos fundamentos do PRME 

e aos conceitos de líderes globalmente sustentáveis. 
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Os assuntos possíveis de serem trabalhos de forma prática, como tarefas em 

seus departamentos, e em momentos de diálogo através de quick coffee são: 

• Escolher um assunto passivo de feedback, praticar e trazer 

ensinamentos na próxima semana. 

• Identificar a necessidade de criação ou ajuste de relatórios da área de 

atuação, departamento que atua. 

• Montar agenda semanal, 4 semanas. 

• Observar em seus colegas um caso de negociação ganha-ganha e outra 

de ganha-perde. 

• Aplicar pelo menos 2 ferramentas sobre melhoria contínua para 

resolução de um problema na empresa e/ou departamento. 

 
As cinco práticas acima citadas, contribui significativamente para uma melhora 

nos dos gaps relacionados as atribuições de um líder globalmente responsável, 

principalmente aos assuntos de: Diálogo, Metodologia e Pesquisa de acordo com as 

premissas do PRME adaptado pela autora. 

 

4.3.2 Público-alvo 

 
 

Definir o público-alvo de qualquer que seja o trabalho, treinamento, curso ou 

ainda a fase de um negócio é umas das principais etapas para o bom andamento do 

projeto. 

O público-alvo desta escola de líderes foi cuidadosamente estabelecido visando 

os resultados para se chegar ao objetivo, que é ter um grupo de pessoas altamente 

qualificada para serem líderes globalmente responsáveis. 

Outro detalhe que compôs a relação do o público-alvo foi a preocupação com 

todos os impactados, e não somente os participantes direto, ou seja, somente um 

percentual da empresa irá participar da escola de formação de líderes globalmente 

responsável, por vez, no entanto, todos da organização usufruem de alguma forma, 

direta ou indiretamente da escola. 

Por fim, um público-alvo corretamente definido servirá como base para novos 

treinamentos, novas ações e novas estratégias, sempre: 
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Para a escola de formação de líderes globalmente responsável o público-alvo 

será: 

a. Profissionais novos; 

b. Supervisores; 

c. Coordenadores; 

d. Gerentes 

e. Alta gestão (superintendentes e Diretores); 

f. Profissionais em desenvolvimento para possíveis cargos de gestão (a partir 

de analistas, júnior, pleno e sênior). 

 
Com a definição do grupo de pessoas também será possível a organização dos 

participantes, ajuste das rotinas de trabalho bem como transparência ao processo e 

engajamento de todos. 

 
4.3.3 Principais características e ações 

 
 

As especificações de formato dos treinamentos, eventos, se presenciais ou não, 

se ministrado por consultores internos da empresa ou externos (consultorias), carga 

horária, local, intervalos, coffee break, são de suma importância para o efetivo 

desenvolvimentos das equipes e líderes. 

Importante ressaltar que todos os formatos de treinamento da escola de líderes 

globalmente responsável, seja presencial ou on line, segue a metodologia 6Ds, tendo 

como diferenciais: 

 
• Determinar os resultados para o negócio - Necessário estipular metas e 

objetivos com temas previamente discutido e aprovado pela empresa, sem isso 

não pode haver treinamento. Por isso, o primeiro “D” diz respeito à 

determinação dos resultados esperados por um programa de aprendizagem. 

 
• Desenhar uma experiência completa - Esta segunda fase consiste em 

desenhar o processo de como transformar o aprendizado em resultados. É uma 

fase que apoia de forma contundente todo público participante em todas 

premissas para ser um líder globalmente sustentável. 
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• Direcionar a aplicação - O terceiro D, dá a direção, diz respeito ao desenho 

instrucional que devem determinar o que os participantes devem fazer de 

diferente e de melhor após a aprendizagem. É nessa etapa que o conteúdo 

precisa remeter à realidade, pois dessa forma os alunos/profissionais captam 

com mais facilidade o que irão aprender. 

 

• Definir a transferência do aprendizado - O D4 conectada ao D5 define como 

é a transferência do aprendizado, ou seja, após a ação de aprendizado devem 

ser executadas ações que definam, ajustem e recompensem os resultados, 

como uma multiplicação da prática para o aprendizado. Multiplicar um processo 

de  aprendizado  é  fundamental  para  dar  a  velocidade  necessária  tanto na 

escola líderes como nos resultados da empresa e no propósito estabelecido. 

 

• Dar apoio à performance - O respaldo da alta liderança precisa ser evidente 

e é no quinto D que se detecta o apoio, ou não. Apoiar também é, oferecer 

ferramentas de suporte, como uma plataforma de EAD (Ensino a Distância), 

sistemas que permitam acompanhamento e extração de relatórios para melhor 

precisão das tomadas de decisão, ação essa tão observada pela autora como 

sendo umas das carências da empresa e também apoiar é estimular 

periodicamente o uso dessas ferramentas. 

 

• Documentar os resultados - É nessa fase que se observa ou comprova que 

o planejamento avançou ou não, pois, ao documentar os resultados de uma 

aplicação, saberá se os participantes/profissionais da pgmais, adquiriram 

novas habilidades e conhecimentos em prol de serem líderes realmente 

globalmente responsáveis. Uma forma eficaz de mensurar tudo isso e que foi 

adotada é a da comparação do antes e depois, para identificar os reais 

avanços, também ao final de cada evento o participante preenche de forma 

anônima uma pesquisa de reação, ou como muitos conhecem, pesquisa de 

satisfação. Como esses relatórios, documentações, é possível engajar a alta 

liderança a investir em programas de aprendizado de longo prazo, por isso 

também essa metodologia foi escolhida e aplicada. 
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As principais características dessa escola de líderes globalmente responsável e 

que segue as 3 categorias que permite definir se os líderes são ou não globalmente 

responsáveis pelas premissas do Voltoline (2014), os fundamentos do PRME e a 

categoria de aprendizagem, são: 

 
a) Periódicos treinamentos presenciais: com carga horaria de 4 e 8 horas de 

acordo com o tema, o local de treinamento será na própria pgmais e em alguns casos, 

quando necessário, em um local externo apropriado para o evento em questão. 

Este formato de treinamento se justifica pois proporciona que os participantes se 

integrem, troquem informações, facilita o conhecimento do assunto por meio do 

trabalho em equipe, adapta a disciplina com a administração do tempo e garante a 

troca de experiência ao vivo e à cores. 

 
b) Cursos, para esta modalidade: a característica principal é a formação e 

profissionalização, a escola de líderes tem cursos para os diversos níveis hierárquicos 

da empresa. O foco é a pessoa aprender sobre determinado assunto ou área. Pode 

envolver tanto teoria quanto prática. A carga pode variar, de semanas a meses, 

dependendo do tema e da quantidade de aulas disponibilizadas por semana ou 

período. 

O método de aprendizagem por cursos se justifica pois na sua grade curricular é 

possível customizar os assuntos por grupo participante, por tema, mas principalmente 

porque permite ao instrutor/professor acompanhar mais de perto e por mais tempo as 

equipes. 

 
c) Palestras: são reuniões de pessoas com curta duração, de 1 a 2 horas, se 

concentra no discurso de apenas uma pessoa e sua característica se define por 

informar ou ensinar sobre um único tema. Geralmente, no final das palestras há um 

tempo para perguntas e respostas, esse é o momento de interação entre o público e 

o palestrante. 

Esse método se justifica pois permite aos participantes organizarem o dia, já que 

o tempo de duração é curto, também tem como benefício conhecer vários assuntos e 

manter-se atualizado. Outra característica é que permite um aprendizado mais rápido, 

pois as palestras fornecem conhecimento de forma concentrada. 
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d) Workshops mensais: esse método de treinamento é mais curto e busca se 

aprofundar sobre um determinado assunto, é orientado para questões bem mais 

específicas a qual é prefixada pelos mediares. Tem como principais característica a 

realização de atividades práticas, permitindo grande interatividade dos participantes, 

também são eventos rápidos que visam produtividade e praticidade, pode-se dizer que 

beira a simplicidade, no melhor sentido da palavra. 

Para uma escola que visa desenvolver líderes globalmente responsáveis, ter em 

seu programa de desenvolvimento eventos de workshops se justifica pois o público 

costuma participar ativamente, seja debatendo, trocando ideias e informações ou 

ainda pelas atividades propostas pelos mediadores. 

As principais ações esperadas são: 

• Apoiar uma comunicação assertiva. 

• Engajar as equipes. 

• Proporcionar a todos um ambiente mais adaptável em relação as possíveis 

reestruturações de áreas, da empresa e projetos. 

• Incentivar a participação dos funcionários em debates permitindo atitudes 

proativas. 

• Permitir atender aos ODS 4, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de 

qualidade, promover aprendizagem para todos, ODS 5, alcançar a igualdade 

de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, e ODS 10, reduzir a 

desigualdade dentro dos países e entre eles. 

 
e) Treinamentos on line: esse formato de treinamento tem como característica 

ensinar através de interação on line, ou seja, o aluno/profissional, pode aprender, fazer 

seu curso, assistir a uma palestra em qualquer local, basta ter acesso a um aparelho 

eletrônico (celular, tablets, computador) conectado à rede ou a alguma plataforma da 

própria empresa. 

A economia de tempo, frequência de treinamentos, abrangência a diversos 

temas, processo acessível e adaptável, estímulo a aprendizagem e custo baixo, faz 

com que o método seja justificado e melhor aceito por todos. 
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f) Eventos como quick coffee: se justificam, pois, integram as equipes, suaviza 

assuntos, potencializa o ambiente saudável, permite discutir assuntos de forma mais 

rápida e tem como principal objetivo manter equipes unidas e engajadas. 

Acontecimentos assim acontecem quinzenalmente sempre com assuntos e 

equipes distintas. A empresa fornece os alimentos e a duração é de no máximo 1h e 

30 minutos. 

 
g) Comitês de trabalho: são reuniões formais, normalmente com a alta direção da 

empresa, podemos ter a participação total ou parcial de outros membros de acordo 

com o tema do dia. Tem como principais características debater resultados, 

planejamento, novos investimentos, novas estratégias, solucionar desafios da gestão. 

Sua periodicidade é mensal, no entanto em caso de crise, deve-se reunir todos 

sempre que necessário. 

 
De acordo com as categorias elencadas como sendo prioridades para ser líder 

globalmente sustentável, baseados na aprendizagem (aprender a conhecer, a fazer, 

a conviver e ser), nos fundamentos do PRME (propósito, valores, método, pesquisa, 

parceria e diálogo) e nos conceitos das atribuições de um líder em sustentabilidade, 

as ações são conexas e indispensáveis. 

Como o detalhamento das características e das principais ações dos 

treinamentos da escola de líderes globalmente responsável é possível assegurar que 

os gaps observados na pesquisa estão todos mapeados e são tratados 

cuidadosamente visando que a pgmais tenha líderes globalmente sustentáveis e 

preparados para desenvolver equipes e mais líderes igualmente sustentáveis. 



90 
 

 
 
 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
 

Neste trabalho o principal objetivo dessa pesquisa foi propor uma escola de 

Líderes Globalmente responsável, voltada para o desenvolvimento sustentável em 

uma Empresa de Prestação de Serviços baseado em tecnologia de informação, com 

base nos ODS e nos pilares do PRME. Para ser possível essa proposta foi necessária, 

investigar, descrever e caracterizar o perfil de liderança atual na empresa pgmais e 

medir quais os gaps (hiatos) e as premissas que, por ventura, já eram consolidadas 

para líderes globalmente responsáveis. 

Respondendo ao primeiro objetivo específico desta pesquisa que é investigar 

e descrever o perfil da atual liderança na empresa pgmais, viu-se que todos os líderes 

já trabalharam em outra (as) empresa (as), que 65% desses líderes já tiveram 

experiência em gerir pessoas e, outra (as) organizações. A empresa pgmais tem um 

grupo de líderes multidisciplinar, com diferentes habilidades técnicas, 

comportamentos variados, histórias e experiencias bem distintas. A média de idade 

dos gestores é de 39 anos e o tempo médio desses profissionais na pgmais é 4 anos. 

Para o segundo objetivo específico que visa identificar os gaps e as premissas 

já consolidadas para líderes globalmente responsáveis na empresa pgmais, foi 

aplicado o questionário com os fundamentos e conceitos do PRME adaptado pela 

autora onde cada líder dava uma nota de zero a 10 (dez) para cada um dos seis 

fundamentos e também solicitado uma nota de zero a 10 quando perguntados sobre 

as atribuições para um líder em sustentabilidade elaborado pela autora e adaptado 

dos conceitos do Livro “Conversas com Líderes Sustentáveis” de Voltolini (apud 2014, 

p.68 e 69). Os resultados foram que 2 dos 6 fundamentos tiveram as notas médias 

acima de 7 (Valores e Parceria), os fundamentos do PRME Pesquisa e Metodologia 

tiveram médias 5 e 4 respectivamente e Propósito e Diálogo com médias 6 conforme 

quadro 9. 

Quanto as notas referentes as atribuições para um líder em sustentabilidade a 

médias das 6 perguntas ficaram abaixo de 5. 

Com a realização da pesquisa e resultados percebeu-se que o assunto 

formação de líderes nem sempre é tratado com a seriedade que merece, por vezes a 

tratativa é pela conveniência do negócio. Em contrapartida, foi possível observar que 
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os gestores da pgmais ficaram interessados em, após a conclusão da pesquisa, saber 

o que podem fazer para atuarem de forma globalmente responsável. 

Impossível não ressaltar que ouvir líderes já muito experiente ou em seu 

primeiro ano como gestor traz ensinamentos que contribuem para formar de maneira 

mais assertiva novos gestores. 

No terceiro e último objetivo específico desta pesquisa que é a proposta de uma 

escola de líderes globalmente responsáveis em base nos ODS e nas premissas do 

PRME, verificou-se que propor uma escola de Líderes Globalmente responsáveis, 

voltada para o desenvolvimento sustentável em uma Empresa pode ser considerada 

uma barreira a ser vencida, pois nota-se o desconhecimento dos conceitos e práticas 

para ser de fato um líder globalmente sustentável, alguns líderes nem sabem o que é 

ODS. Mesmo assim, este trabalho mostrou que é possível implantar uma escola de 

líderes globalmente responsáveis. 

Foi claramente percebido fatores culturais, financeiros, comportamentais que 

permite implantar uma escola diferente, voltada a formação de gestores globalmente 

responsáveis. Exemplo disto, foram os comentários de gestores sobre o tema, como: 

 
“a pgmais já faz o que muita multinacional não faz, ela se preocupa 

se o funcionário come frutas todos os dias, e na dúvida adotou o clube da 

fruta na empresa”. “A empresa em 2019 participou da pesquisa do GPTW 

(melhores empresas para se trabalhar), pois entende que ter esse selo 

representa construir uma sociedade melhor.” (entrevistado nº 6) 

 

Dentre as lições aprendidas, talvez a mais decisiva, é que não basta querer, os 

líderes da pgmais precisam estar dispostos a sair da zona de conforto para implantar 

a escola de líderes. Por exemplo, os módulos de treinamentos necessitam ser 

seguindo na integra e as avaliações pós treinamentos deverão ser analisadas e 

acompanhadas periodicamente. 

Se na pgmais é possível, só não forma um grupo de gestores globalmente 

responsável, se a empresa que não quiser melhorar seus processos, dialogar com 

equipes, fazer melhores parcerias, seguir o mantra dos valores e do propósito da 

organização. 

Ao término dessa pesquisa acredita-se que a empresa pgmais irá implantar a 

escola de líderes globalmente responsável proposta pela autora e seus gestores 
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também compreendem que é possível, visto os benefícios para o negócio, para o 

desenvolvimento de todos e para a sociedade. 

Recomenda-se aos possíveis pesquisadores que queiram se aprofundar no 

tema ou ainda fazer uma pesquisa relacionada ao assunto, que comece pelo fim, pois 

como disse Stephen Covey, “Um dos hábitos de pessoas altamente eficientes é que 

elas começam algo com o fim em mente”, assim sendo, saibam o que querem da 

pesquisa, qual benefício o resultado irá trazer para o público envolvido, isso facilitará 

a escolha da empresa a ser pesquisa, permitirá delimitar as perguntas necessárias, 

bem como planejar as etapas imprescindíveis. 

Para pesquisas qualitativas, é recomendado uma abordagem direta, através 

de entrevistas, sejam elas em profundidade de forma individual como foi feito neste 

trabalho ou coletiva. Para melhor assimilação do tema por ambos os lados e melhor 

percepção por parte do pesquisador a recomendações é que seja entrevista individual, 

em local silencioso, sem grandes possibilidades de interrupções e que deem ao 

entrevistado a segurança da confidencialidade da conversa. 

Segue abaixo principais etapas para o sucesso de uma pesquisa qualitativa em 

empresas que o foco seja a aderência e o engajamento dos gestores e todos os 

envolvidos: 

• Planeje e liste todos os pontos a pesquisar. 

• Defina os principais temas/problemas. 

• Identifique o objetivo da pesquisa. O que quer fazer com o resultado, qual a 

intenção da pesquisa? 

• Defina o público-alvo da pesquisa e de que maneira será aplicada. 

• Tenha claro como irá abordar os entrevistados, a forma de aborda-los fará 

diferença no comprometimento da entrevista, é o momento de conquistar a 

confiança do participante e faze-lo sentir-se envolvido na pesquisa. 

• Ao elaborar o (os) questionário(os), tenha cautela com perguntas complexas e 

de difícil entendimento, elabore perguntas claras e de fácil interpretação, seja 

claro, simples e objetivo. 

 
Exemplo de algumas perguntas abertas feitas aos entrevistados nesta 

pesquisa: 
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1. O que é liderança para você? 

2. Você acredita que é possível formar líderes? 

3. Você acredita na formação de líderes dentro da empresa pgmais? Por quê? 

4. Você já ouviu falar em ODS? Sabe o que é? 

5. Como tem sito a educação corporativa da pgmais? 

 
Exemplo de algumas perguntas demográficas feitas aos entrevistados nesta 

pesquisa: 

1. Idade 

2. Gênero 

3. Grau de escolaridade 

4. Estado civil (resposta era coletada exatamente como o entrevistado se 

intitulava) 

5. Filhos 

 
Exemplo de algumas perguntas feitas aos entrevistados nesta pesquisa onde 

a resposta era uma nota de 0 à 10 para cada item perguntado e devidamente 

explicado pelo entrevistador: 

 

 
 

Essa foram somente algumas recomendações, o importante mesmo é saber 

que o tema escolhido permite diversas modificações que derivam para outras 

pesquisas futuras. 

A partir da experiência vivida pela pesquisadora, a sugestão dos temas que 

podem fazer parte de pesquisas futuras são: 

 
a) Estudar simultaneamente empresas já encaixada na proposta do trabalho e 

comparar com as ainda não aderentes; 
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b) Aplicar questionários em toda a empresa pesquisa e colher impressões de 

todos os níveis hierárquicos e não somente dos gestores; 

c) Também convidar clientes e fornecedores a responder sobre a empresa 

pesquisada; 

d) Se possível fazer cliente oculto antes, seja por uma ligação, uma conversa 

informal ou ainda por poder observar os processos sem que as equipes 

saibam do trabalho; 

e) Além dos momentos estabelecidos como formais, poder estar na empresa 

como observadora; 

f) Propor a escola de líderes globalmente sustentável para mais de uma 

empresa ao mesmo tempo, e após 12 meses fazer nova pesquisa. 

 
Estes temas se forem desenvolvidos contribuirão para o desenvolvimento de 

mais líderes globalmente responsáveis e outras empresas estarão cooperando com 

os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Ressalta-se que os resultados dessa pesquisa abrem novas possibilidades de 

estudos sobre a formação de líderes, novos métodos de aprendizados e experiências, 

possibilidades de diversos estudos de casos podem ser realizados com os objetivos 

de comparar os resultados de várias empresas dos mesmos segmentos e de 

diferentes também. 

Como seria o resultado desta pesquisa se aplicada em uma organização 

multinacional? E se aplicada numa organização pública? Como seria o resultado se a 

base amostral de líderes fosse superior ao base da pgmais? 

A replicação desta pesquisa em outras empresas dos mais diversos tamanhos, 

nacionalidades e segmentos permite avançar na identificação dos principais desafios 

comuns a formação de líderes globalmente sustentável, assim como auxilia na 

construção de um modelo teórico que sirva de base para a discussão das barreiras 

dentro das empresas referente ao tema. Espera-se que, para estudos próximos, este 

trabalho possa estimular novas verificações considerando possibilidades não 

exploradas e que necessitam de debate e construção. 
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ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
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ANEXO II – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 


