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ESPECIAL

Diálogos discutiu liderança sustentável

DANIELA MACIEL

No dia 27 de junho foi 
realizada em Belo Hori-
zonte, na sede do DIÁRIO 
DO COMÉRCIO, na região 
Noroeste, uma edição extra 
da série “Diálogos do Prêmio 
José Costa”, dessa vez an-
corado no tema “Liderança 
Sustentável”, apresentado 
pelo consultor e fundador da 
Plataforma Liderança Sus-
tentável, Ricardo Voltolini.

O encontro, promovi-
do pelo DIÁRIO DO CO-
MÉRCIO em parceria com 

a Rede Cidadã, ArcelorMit-
tal e Plataforma Liderança 
Sustentável, apoiado pela 
Associação Brasileira de 
Recursos Humanos – Seção 
Minas Gerais (ABRH-MG), 
tratou do tema liderança 
sustentável e, em especial, 
da necessidade de uma edu-
cação corporativa que faça 
surgir líderes sustentáveis. 

A liderança sustentável 
é aquela que busca o triplo 
resultado: econômico, am-
biental e social. Esse líder 
precisa atuar sobre um novo 
conceito, um novo modo de 

Perfi l exige uma mudança na cultura da organização, no modelo mental que rege a empresa

CHARLES SILVA DUARTE

A melhor escola que eu pude ter na vida para aprender sobre liderança foi conviver com maus líderes. Todo mundo já teve essa experiência, destacou Ricardo Voltolini
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pensar e fazer negócios com 
ética, integridade, respon-
sabilidade, transparência, 
respeito ao outro e ao meio 
ambiente.

“A melhor escola que 
eu pude ter na vida para 
aprender sobre liderança 
foi conviver com maus lí-
deres. Todo mundo já teve 
essa experiência. Devemos 
entender que precisamos 
ter líderes sustentáveis que 
ajudem a formar outros líde-
res sustentáveis”, destacou 
Voltolini.

De acordo com o espe-
cialista, a sustentabilida-
de exige uma mudança na 
cultura da organização, no 
modelo mental que rege a 
empresa. Aquelas empresas 
em que a sustentabilidade 
avança mais - deixando de 
aparecer apenas em pro-
jetos pontuais e entrando 
na estratégia de negócios 
-, têm cinco características 
em comum:

• Um líder que acredita 

apaixonadamente no tema;
• Visão de totalidade;
• Valores inseridos na 

estratégia dos negócios;
• Educam seus públicos 

de interesse;
• Comunicam de modo 

efi ciente os valores que as 
cercam.

“Um líder que acredita 
apaixonadamente no tema 
é fundamental. Ele age por 
convicção e não por conveni-
ência. Isso faz uma diferença 
muito grande. As mudanças, 
principalmente as de mo-
delo mental, não ocorrem 
por download, elas gastam 
esforço e tempo”, explicou 
o consultor.

Encarar o desafi o de ser 
um líder sustentável não é 
tarefa simples e facilmente 
compreendida por quem 
está ao redor. Determinação 
e resiliência são palavras-
-chave para quem abraça 
esse modo de ver o mundo 
e fazer negócios. Seis com-
petências foram listadas 

como imprescindíveis para 
um líder ser considerado 
sustentável:

• Crenças, princípios e 
valores;

Coragem, coerência e re-
siliência;

• Capacidade de cons-
trução de sinergias;

• Visão de oportunidade;
• Prazer em educar;
• Visão sistêmica e noção 

de interdependência.
“Escolha uma carreira na 

qual você possa encontrar 
uma causa que valha a pena 
concentrar a sua energia. 
Encontre uma bandeira. Eu 
acredito nisso. Algo me diz 
que no futuro vou ver o re-
sultado disso. A minha fi lha, 
o meu neto vão viver em um 
mundo melhor gerenciado 
por líderes mais bacanas”, 
avaliou o especialista.

Ricardo Voltolini é um 
dos primeiros consultores 
de sustentabilidade empre-
sarial do País e fundador 
da Plataforma Liderança 

Sustentável - movimento 
lançado em junho de 2011, 
que reúne 39 presidentes e 
11 executivos de grandes 
empresas brasileiras em 
torno da missão de co-
nectar, inspirar e educar 
jovens líderes de negócios 
para o tema da sustenta-
bilidade.

Para tal tarefa, o grupo 
apoia-se em um conjunto 
de ferramentas – livros, por-
tal, videopalestras; eventos 
educacionais regionais e 
nacionais; cursos e conteú-
dos de suporte à educação 
de líderes para empresas; 
escolas de gestão e universi-
dades. A iniciativa já atingiu 
presencialmente cerca de 61 
mil gestores em mais de 240 
eventos pelo Brasil – além 
de países como França, Es-
panha, Portugal, Canadá e 
Argentina – e mais de 1,1 
milhão de pessoas com as 
videopalestras disponíveis 
em canais no YouTube e 
Vimeo.

“A conta não vai fechar se não tivermos 
uma valorização dos indivíduos. Vejo, hoje, 
acontecendo cobranças muito duras, direta 
ou indiretamente sendo feitas quanto aos re-
sultados de curto prazo. Essa é uma situação 
que se agrava em momentos como esse de crise 
que estamos vivendo, quando as empresas têm 
a necessidade de sobreviver no curto prazo. 
O curto prazo, porém, não combina com 
sustentabilidade. ” 
(Ricardo Voltolini, Plataforma Liderança Sustentável)
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A série “Diálogos do Prêmio 
José Costa” nasceu da necessidade 
de resgatar temas de relevância do 
Prêmio José Costa, aprofundando-os 
em debates com diferentes agentes 
da sociedade, gerando conteúdo 
com potencial para repercutir nas 
mais diversas plataformas de co-
municação.

Em parceria com a ArcelorMittal, o 
evento, realizado sempre na primeira 
terça-feira de cada mês terá, nessa 
primeira fase, 12 edições norteadas 
pelo documento “Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS)”, 
estabelecido pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em 2000. Os 
temas são defi nidos por um Comitê 
Editorial – composto por instituições 
da sociedade envolvidas com o 
Prêmio José Costa –, ao qual cabe 
também a indicação dos debatedores.

Na terça-feira, dia 5 de julho, o 
tema será “A sociedade que quere-
mos: protagonismo da juventude”, 
dentro do ODS 4 - “Assegurar a 
educação inclusiva e equitativa de 

qualidade e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida 
para todos”.

A edição mais recente, realizada 
no dia 7 de junho, foi baseada no 8º 
Objetivo de Desenvolvimento Sus-
tentável – “Promover o crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produ-
tivo e trabalho decente para todos”, 
com o tema “Perfi l e papel da lide-
rança para a construção da sociedade 
que queremos”. Estiveram na mesa 
o presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) da 3ª Região, 
desembargador Júlio Bernardo do 
Carmo; o presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), Olavo Machado Junior; a 
consultora, psicóloga e mestre em 
administração de empresas, Edina 
Bom Sucesso; e a intraempreende-
dora social, gestora do Yunus Minas 
Gerais e curadora do Global Shapers 
BH, Gabriela Reis. A mediação foi 
feita pelo diretor do Instituto Orior, 
Raimundo Soares. (DM)

RH: de operacional a protagonista estratégico

A principal atividade da 
edição extra do “Diálogos 
do Prêmio José Costa” foi a 
apresentação do consultor 
e fundador da Plataforma 
Liderança Sustentável, Ri-
cardo Voltolini. Na sequên-
cia, foram convidados para 
compor a mesa a presidente 
da Associação Brasileira 
de Recursos Humanos 
– Seção Minas Gerais 
(ABRH-MG), Eliane Ra-
mos, e o diretor da Rede 
Cidadã, Fernando Alves.

O papel do profi ssional 
e dos departamentos e di-
retorias de recursos hu-
manos (RH) na formação 
de líderes sustentáveis e 
na consequente criação de 
empresas e sociedade igual-
mente sustentáveis foi uma 
das principais preocupações 
debatidas entre a mesa e a 
plateia.

“O RH estratégico é o 
RH de alta performance, é o 
RH sustentável. Mas como 
o RH pode apoiar para que 
as empresas sejam mais sus-
tentáveis? Contribuir para 
essa cultura sustentável?”, 
indagou Eliane Ramos.

“Assim como a susten-
tabilidade tem que estar 
em um nível estratégico, 
o RH precisa estar no mes-
mo nível. Mas como eu 
sei que isso está desen-
volvendo uma cultura de 

sustentabilidade na lide-
rança? Quando o RH senta 
ao lado do motorista e não 
no banco de trás. Ele tem 
que se sentar à mesa para 
tomar decisões estratégicas. 
Cabe ao RH desenvolver 
uma cultura que passa pelo 
reconhecimento, processos 
de promoção e desenvolvi-
mento de carreira, treinar 
e desenvolver pessoas em 

profi ssionais de RH: como 
conciliar as pressões diárias 
pelo resultado de curto 
prazo e a construção de 
uma cultura sustentável, 
que demanda prazos bem 
mais elásticos.

A resposta não trouxe uma 
receita, mas uma refl exão. “A 
conta não vai fechar se não 
tivermos uma valorização 
dos indivíduos. Vejo, hoje, 

sintonia com algum pla-
nejamento. Não é possível 
promover sustentabilidade 
sem planejamento”, apon-
tou Voltolini.

O especialista em Co-
municação Corporativa e 
Relações Institucionais da 
ArcelorMittal, Adriano de 
Macedo, deu vazão a um 
dilema cotidiano experi-
mentado por boa parte dos 

acontecendo cobranças muito 
duras, direta ou indiretamen-
te sendo feitas quanto aos 
resultados de curto prazo. 
Essa é uma situação que se 
agrava em momentos como 
esse de crise que estamos vi-
vendo, quando as empresas 
têm a necessidade de sobre-
viver no curto prazo. O curto 
prazo, porém, não combina 
com sustentabilidade. Não 

Os resultados da parceria 
entre as organizações Rede 
Cidadã e Plataforma Liderança 
Sustentável foram anunciados 
pelo diretor-geral da Rede Ci-
dadã, Fernando Alves, durante 
a edição extra do “Diálogos do 
Prêmio José Costa”. O objeti-
vo da união era a criação de 
um programa voltado para 
a formação de jovens líderes 
sustentáveis da base da pirâ-
mide. A meta era atingir 5 mil 
líderes a cada ano em empresas 
de diversos portes em todo o 
Brasil.

“Íamos formar, em um ano, 5 
mil jovens. E hoje aproveitamos 
o evento para anunciar que 
agora em julho e agosto vamos 
chegar a 5,7 mil aprendizes. A 
Rede Cidadã não teria condições 
de fazer isso com essa qualidade 
sem a Liderança Sustentável. 
Não tenho dúvidas de que 
esse é o melhor programa de 
formação de líderes jovens. 
Estamos fazendo aqui e vamos 
fazer no Rio e em São Paulo”, 
comemorou Alves.

Também mereceu destaque a 
conquista pela Rede Cidadã do 
Selo ONG Top 500 e o credencia-
mento como a 124ª Organização 
não-Governamental (ONG) no 
ranking mundial das 500 ONGs 
mais confi áveis para receber 
investimento pela avaliação da 
NGO Advisor, sediada na Suíça. 
“A avaliação leva em conta 185 
critérios muito rigorosos. Para 
nossa surpresa, fi camos no 124º 

lugar. Isso nos orgulha muito e 
eu tinha que celebrar aqui com 
vocês”, afi rmou o diretor-geral 
da Rede Cidadã.

“Sinto uma alegria muito 
grande de estar em Belo Hori-
zonte, ter sido convidado pela 
Rede Cidadã, pelo Fernando, 
alguém com uma forte energia 
de realização e de empreende-
dorismo. O terceiro motivo de 

felicidade é estar em um jornal 
que tem mais de 80 anos, focado 
em negócios. Feliz por estar em 
um veículo dessa magnitude 
e que ainda tem o Prêmio José 
Costa voltado para as organiza-
ções com um compromisso com 
a sustentabilidade”, completou 
o fundador da Plataforma Li-
derança Sustentável, Ricardo 
Voltolini. (DM)

Parceria estima formar 5,7 mil aprendizes “Protagonismo da juventude”
será o tema do próximo encontro

Planejamento é palavra de ouro para esse profi ssional que busca promover a sustentabilidade

Eliane Ramos, ABRH-MG; Fernando Alves, Rede Cidadã; e Ricardo Voltolini, Plataforma Liderança Sustentável (da esquerda para a direita)

Esse é o melhor programa de formação de líderes jovens, afi rma Alves
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tenho a expectativa de que 
vamos encontrar uma respos-
ta precisa para essa questão 
nos próximos anos. Tenho a 
intuição de que daqui a 20 
ou 30 anos vamos começar 
a ter uma nova forma de 
fazer capitalismo, que vem 
sendo chamado de capita-
lismo consciente”, avaliou 
o fundador da Plataforma 
Liderança Sustentável. (DM)

Os leitores do DIÁRIO DO COMÉRCIO poderão 
ter acesso a conteúdos extras da cobertura do “Diá-
logos do Prêmio José Costa”, como fotos e vídeos, 
através do QR Code (imagem ao lado). Trata-se 
de um código de barras bidimensional que pode 
ser facilmente escaneado usando telefones celulares ou tabletes 
equipados com câmera.

Para ter acesso ao conteúdo extra, é necessário que o celular 
tenha um leitor do QR Code, que pode ser baixado na internet 
gratuitamente (App Store). Esse código será lido pelo aplicativo 
e abrirá o link na página do “Diálogos do Prêmio José Costa”, 
onde estarão disponibilizados o conteúdo gerado no evento. Mais 
tecnologia e informação para você.
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