
Líderes
com valores, 

empresas 
responsáveis
Na edição de setembro,  Idéia So cioam bien

tal entrevistou presidentes de empresa e 
diretores de responsabilidade so cial em

pre sa rial para traçar um perfil de quem são, o 
que pensam e como  atuam os novos líderes em 
sustentabilidade do Brasil. Parte deste ma te rial, 
colhido na forma de de poi men tos, foi publicada 
em reportagem es pe cial sob o título “Quem são 
os Mandelas da Sustentabilidade” e em uma se
quên cia de três pai néis, ao longo de ou tu bro, na 
página semanal que a revista edita para o Jornal 
Gazeta Mercantil. A ou tra parte foi preservada 
para compor uma publicação es pe cial.

Dando pros se gui men to à série de entrevis
tas sobre o tema liderança sustentável,  Idéia 
So cioam bien tal ou viu mais cinco líderes — dois 
presidentes de empresa (Fiat do Brasil e Grupo 
Orsa), dois presidentes dos maio res Fundos de 
Pensão (Previ e Petros) do País e uma diretora 
de departamento (Vale do Rio Doce) O resulta
do você acompanha a se guir, na forma de per
guntas e respostas:

1 Considerando o líder sustentável como al guém 
que, à frente de uma empresa, implantou, com êxi
to, políticas de responsabilidade so cial e sustenta
bilidade, que atributos você acha que devem fazer 
parte do seu perfil? Que tipo de com pe tên cias, ati
tudes e comportamentos ele deve ter?

“O líder sustentável deve estar conectado com as 
mudanças, ter sensibilidade con tex tual, saber in
terpretar os si nais do mercado, e anteciparse a 
ele, identificando oportunidades e crian do suas 

LIDERANÇA SUSTENTÁVEL

Líder é aquele que atinge resultados 
utilizando como diferenciais 
competitivos sustentáveis, 
o capital, a tecnologia e, em 
especial, o fator humano, por 
meio da seleção de talentos.

CLEDORVINO  
BELINI
PRESIDENTE
FIAT DO BRASIL
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es tra té gias de atua ção. Para isso, precisa passar 
credibilidade, despertar a con fian ça, ter senso de 
justiça e ética, comunicar com transparência, for
mar par ce rias e redes de valor e, principalmen
te, estabelecer coe rên cia entre suas es tra té gias e 
ações. O líder sustentável cria valor no presente, 
sem des truir os recursos do futuro.” (Cledorvino Be-
lini, presidente da Fiat do Brasil)

“Um líder precisa impactar, já que a sustentabili
dade am bien tal vem crescendo e trazendo para a 
pau ta uma discussão mais complexa entre as or
ganizações. Responsabilidade so cial e sustenta
bilidade são assuntos ain da em evolução. Há lide
res diversos, e de diversos tipos, mas acredito que 
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dentro da organização é a soma deles que com
põe o todo. O líder pensa no todo e no equi lí brio. 
O que o distingue é o simples fato de ele não fa
zer o que todos estão fazendo. Uma boa ferra
menta para observar líderes em po ten cial é o tra
balho voluntário.” (Sérgio Amoroso, diretor-presidente 
do Grupo Orsa)

“O principal atributo do líder é ou vir e dia lo gar. O 
segundo é a transparência em relação aos proje
tos da empresa, às pes soas e aos públicos com 
os  quais tem que se re la cio nar.” (Wagner Pi nhei ro de 
Oli vei ra, presidente da Petros)

“Pri mei ro, deve ter forte senso de responsabilida
de em sua própria organização, com os colabo
radores e com todas as atividades em pre sa riais. 
Isso é ponto de partida para uma cultura de sus
tentabilidade.” (Sérgio Rosa, presidente da Previ)

“Deve ser uma pessoa coe ren te que coloque o 
res pei to à vida em pri mei ro lugar. O líder inspi
rador é aque le que ba seia suas entregas em atri
butos que não são exclusivamente con se qüên cia 
da ação que está fazendo. Ele insere as ques tões 
am bien tal e so cial como parte do negócio onde 
atua e das entregas que tem que fazer.” (Olinta Car-
doso, diretora de Comunicação Ins ti tu cio nal da Companhia 
Vale do Rio Doce)

2 Desenvolver líderes sus ten tá veis re quer mui
to mais do que trei nar habilidades. Envolve desen
volver valores e atitudes, novos modelos men tais. 
Como se forma um líder so cial men te responsável?

“Líder é aque le que atinge resultados utilizan
do, como di fe ren ciais competitivos sus ten tá veis, 
o capital, a tecnologia e, em es pe cial, o fator hu
mano, por meio da seleção de talentos. A identi
ficação de um líder so cial men te responsável deve 
contemplar as características de ge nia li da de (ca
pacidade de rea li zar algo de ma nei ra incomum), 
con tri bui ção (resultado efetivo pro por cio na do), 
determinação (inspiração pela obstinação), cons
ciên cia coletiva e pai xão. Não é o que você faz que 
conta, mas como você faz. Antes que possa real
men te liderar, é preciso que se busque um códi
go capaz de orien tálo pela vida. Vale lembra que 
as pes soas não estarão lá para atendêlo, mas ele 
deve estar a postos para atendêlas. Afinal, liderar 
é também servir.” (Cledorvino Belini, Fiat)

“A con tri bui ção das universidades é nenhuma. 
Não vejo a universidade formando a convic
ção necessária aos líderes em sustentabilida
de. Alguns vêm por ex pe riên cia de vida, ou tros 

Nem todos os nossos fornecedores 
tem a lógica do compromisso social. 
Mas a dificuldade está também em 
os investidores perceberem o quanto 
isso é importante para o futuro do 
negócio. É tudo muito novo ainda.

WAGNER PINHEIRO 
DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
PETROS
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acabam indo pela moda, já que o mercado é 
competitivo. Mas quan do enxergam os be ne fí
cios do movimento ficam. No longo prazo, a uni
versidade seria importante para ensinar como 
trabalhar sob ótica de sustentabilidade, não para 
implantar uma convicção de responsabilidade 
so cial.” (Sérgio Amoroso, Grupo Orsa)

“A universidade dá as dicas sobre as ques tões de 
sustentabilidade e a importância do tema para 
a gestão em pre sa rial. Mas ela 
não ensina capacidade de dia
lo gar nem transparência em 
relação às pes soas e aos pro
jetos e setores com os  quais 
você tem que se re la cio nar. 
Isso é algo que se constrói e 
se acumula ao longo da vida. 
Tem a ver com a ex pe riên cia 
pes soal, com o am bien te em 
que se vive, os valores so ciais 
nos  quais acredita.” (Wagner Pi-
nhei ro de Oli vei ra, Petros)

“As universidades, nas suas 
diversas   áreas, devem intro
duzir elementos tanto téc
nicos quan to de pensamen
to so cioam bien tal dentro do 
pensamento da administra
ção contemporânea. É importante que os jovens 
aprendam os con cei tos e as novas tec no lo gias 
re la cio na dos com a sustentabilidade, por que o 
tema inseriuse no negócio.” (Sérgio Rosa, Previ)

“Tem um papel fundamental. Podem con tri buir 
para trazer uma nova cons ciên cia, am plian do a 
visão de mundo dos estudantes. Botando o es
tudante para olhar o mundo a partir de vá rios 
pontos de observação, não exclusivamente a 
partir de suas escolhas, mas considerando as es
colhas e expectativas dos ou tros.” (Olinta Cardoso, 
Vale do Rio Doce)

3 Que crenças caracterizam um líder em susten
tabilidade?

“Em pri mei ro lugar, ele deve ter coragem para de
fender mudanças. Também é preciso crença na 
habilidade de promover o diá lo go entre as partes 
interessadas. Além disso, deve motivar e envolver 
equi pes, assim como investir nas habilidades de 
cada um. O bom líder é aque le capaz de identifi
car as características, pro fis sio nais e emo cio nais, 
de seus liderados. Deve energizar as equi pes e fa
zer com que estas energizem a organização.
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Ini cia ti vas sus ten tá veis são, neste ponto, a 
somatória do trabalho, efi cien te e responsável, 
de pro fis sio nais cria ti vos, organizados, huma
nistas e felizes com seu próprio ofício.” (Cledorvi-
no Belini, Fiat)

“É preciso convicção. Tenho a impressão de que a 
convicção vem de um processo de reflexão inter
na. Nin guém consegue pensar no ou tro se não 
estiver bem consigo mesmo. Um ques tio na men
to sobre o que é bom para todos faz a diferen
ça para o líder. A melhor ética é a do coração, o 
que nós sentimos é o que vale. A transparência é 
a chave do negócio.” (Sérgio Amoroso, Grupo Orsa)

“Ele precisa, sobretudo, estar 
convencido dos projetos que 
dirige, colocar emoção pes
soal neles, viver aqui lo que 
está fazendo com energia e 
acreditar que aque las ações 
sus ten tá veis, desenvolvidas 
pela empresa, vão gerar va
lor para seus fun cio ná rios, 
comunidades e para a so cie
da de como um todo.” (Wagner 
Pi nhei ro de Oli vei ra, Petros)

“Crença de que as coi sas 
podem ser fei tas de ma
nei ra melhor. Melhor quer 
dizer que, além de econo
micamente efi cien tes, os 
em preen di men tos podem 
gerar mais be ne fí cios e im
pactos positivos do que vi
nham gerando para as co
munidades e a so cie da de. 
Essa crença dá impulso para 

inovar, dia lo gar, prestar contas a todos e con quis
tar as esperanças das pes soas em um novo mun
do.” (Sérgio Rosa, Previ)

“A pri mei ra é crença na vida. A partir do valor à 
vida, o líder passa a se reo rien tar por meio do 
res pei to, da consideração e do olhar dos ou tros.” 
 (Olinta Cardoso, Vale do Rio Doce)

4 Segundo o Global Compact, da ONU, um dos 
de sa fioschave do líder responsável é am pliar o 
propósito corporativo para além dos resultados 
econômicofi nan cei ros, fazendo com que o negó
cio crie valor para a so cie da de, gerando bemestar 
so cial. O que você acha desse desafio? Como você 
o tem encarado à frente de uma empresa importan
te para o País?

“Consolidar um modelo próprio de responsabili
dade so cial exige grandes investimentos em pre
sa riais. Mas nunca simplesmente fi nan cei ros. Exi
ge atitude, desejo de mudança e cons ciên cia de 
cidadania. Exige compromisso com a moderni
dade, com seus par cei ros de ne gó cios em uma 
estratégia que incorpore o interesse articulado 
de todos em direção à sustentabilidade, ou seja, 
sobre sólido tripé: fortalecimento dos ne gó cios, 
com eqüi da de so cial e qua li da de am bien tal. Por 
quê? Porque sem a consideração harmônica des
tes fatores nos processos de tomada de decisão 
em pre sa rial não há, no cenário in ter na cio nal, mais 
marca ou negócio que se mantenha perene.

Hoje, produtos e serviços são cada vez mais 
semelhantes e, por isso, uma empresa já não 
pode mais dizer que o seu produto tem qua li da
de e pronto. Dentro dessa perspectiva, toda re
lação com o que é de caráter so cial é o que faz 
diferença. Quan to mais as empresas avançam na 
prática de atividades so cial men te res pon sá veis e 
colocam no mercado produtos que res pei tam o 
meio so cioam bien tal,  maior será a cons cien ti za
ção do investidor e do consumidor, permitindo 
a cria ção de um círculo vir tuo so para a sustenta
ção corporativa.” (Cledorvino Belini, Fiat)

“O desafio é enxergar o que eu chamo de di nhei
ro invisível, presente na so cie da de. Identificar as 
oportunidades é o grande desafio.” (Sérgio Amoro-
so, Grupo Orsa)

“Desafio difícil. Con se guir mostrar para a so cie
da de e para os acio nis tas um compromisso que 
vai além da governança, am plian doa. E que esse 
compromisso vai dar sim retorno para os investi
mentos.” (Wagner Pi nhei ro de Oli vei ra, Petros)

“Complicado dizer que a empresa tem respon
sabilidade em gerar bem estar so cial, porque 
isso é mui to amplo. E pode confundir um pou
co. A sua função é fazer negócio. O que se pre
ga é que esse negócio seja fei to com efi ciên cia 
econômica, em pri mei ro lugar. E que, dentro do 
con cei to de efi ciên cia e economia, juntese cons
ciên cia so cial e am bien tal. Ela tem que ser eco
nomicamente efi cien te no longo prazo. E isso 
re quer ou tras responsabilidades para com os 
públicos que impacta. A geração de bemestar 
é con se quên cia dessa visão de efi ciên cia econô
mica com cons ciên cia so cial e am bien tal.” (Sér-
gio Rosa, Previ)

“Este é o desafio que foi posto para todas as lide
ranças da Vale. E hoje há um esforço grande, um 
processo de desenvolvimento de com pe tên cias 

Complicado dizer que a empresa tem 
responsabilidade em gerar bem estar 
social, porque isso é muito amplo. 
E pode confundir um pouco. A sua 
função é fazer negócio. O que se prega 
é que esse negócio seja feito com 
eficiência econômica, em primeiro 
lugar. E que, dentro do conceito de 
eficiência e econômica, junte-se 
consciência social e ambiental.

SÉRGIO  
ROSA
PRESIDENTE
PREVI
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que leve o líder a considerar não só o negócio, 
mas as ques tões so ciais e am bien tais como prin
cí pios de gestão.” (Olinta Cardoso, vale do Rio Doce)

6 No processo de implementação de responsabi
lidade so cial em pre sa rial, que dificuldades práti
cas e ope ra cio nais você tem enfrentado? E como as 
tem superado?

“Mui tas vezes a dificuldade da responsabilidade 
so cial está na busca de “empoderar” cada um 
dos participantes das ações para que seja alcan
çada a autosustentabilidade do que se propõe. 
A forma mais eficaz de se enfrentar esse desafio 
é, por um lado, rea li zar projetos fac tí veis — ope
ra cio nal e economicamente falando — para que 
sejam pas sí veis de um acompanhamento próxi
mo de seu gestores, com possibilidades  reais de 
monitoramento permanente e correções de me
tas, quan do necessário. Por ou tro lado, é preci
so que se fortaleça a autoestima dos participan
tes da ação, mostrando que a força de cada uma 
das rea li za ções pode im pul sio nar o que vem pela 
frente, fazendo com que os be ne fí cios para a so
cie da de se mul ti pli quem de forma pro por cio nal 
ao zelo, à dedicação de cada ator em sua função.” 
 (Cledorvino Belini, Fiat)

“A  maior dificuldade são as pes soas na empresa 
que não acreditam no que você está fazendo. No 
nosso caso, teve gente que achou que de ve ría
mos reverter o 1% do faturamento bruto que de
dicamos à Fundação Orsa para os fun cio ná rios.” 
 (Sérgio Amoroso, Grupo Orsa)

“Nem todos os nossos fornecedores têm a ló
gica do compromisso so cial. Mas a dificuldade 
está também em os investidores perceberem o 
quan to isso é importante para o futuro do ne
gócio. É tudo mui to novo ain da.” (Wagner Pi nhei-
ro de Oli vei ra, Petros)

“Temos dificuldades com novas tec no lo gias para 
lidar com o tema. Mas a principal dificuldade é pro
duzir uma nova cons ciên cia de que é possível fazer 
as coi sas de novas ma nei ras. A gestão sustentável 
re quer novas posições. E a organização como um 
todo, mas cada um dos seus integrantes, preci
sam estar cons cien tes do seu papel nesse desafio. 
Cada uma tem algo a con tri buir.” (Sérgio Rosa, Previ)

“A sustentabilidade tem que perpassar todas as 
atividades da empresa. O que a gente cria são 
prin cí pios. Políticas e diretrizes orien ta do ras. E 
uma gestão com governança forte que coloque 
cri té rios sus ten tá veis para as pes soas trabalha
rem. Hoje temos uma diretoria de sustentabilida
de, que está trabalhando as re fe rên cias do GRI. 
A partir disso, vamos ter indicadores para acom
panhar este esforço no diaadia.” (Olinta Cardoso,  
Vale do Rio Doce) ❧

(Reportagem Caio Neu mann)

O líder inspirador é aquele que baseia 
suas entregas em atributos que não 
são exclusivamente conseqüência 
da ação que está fazendo. Ele insere 
as questões ambiental e social 
como parte do negócio onde atua e 
das entregas que tem que fazer.

OLINTA  
CARDOSO
DIRETORA DE  
COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL
COMPANHIA VALE 
DO RIO DOCE
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