
Líder sustentável 
privilegia a 

competência, 
não a competição

Para ser um líder é necessário reu nir uma sé
rie de atributos, pes soais e pro fis sio nais, que 
orien tem os fun cio ná rios a cumprir às metas 

em pre sa riais. O que difere, porém, um bom ges
tor de um líder sustentável? Ultrapassar o livro de 
regras corporativas e os muros da empresa é um 
dos elementos, defende Almir Adir Gentil, presi
dente executivo da Fundação Unimed e diretor 
de Mar ke ting e Desenvolvimento da Unimed do 
Brasil. Dando prosseguimento à série de entrevis
tas com presidentes e diretores de grandes em
presas bra si lei ras,  Idéia So cioam bien tal conversou 

com mais quatro lideranças que refletem sobre o 
seu papel no mundo sustentável.

“A pri mei ra condição para o exercício efetivo 
da liderança é a visão da função e da importân
cia que as empresas têm na so cie da de moderna 
e não apenas de aspectos par ciais desse papel, 
como a proteção do meio am bien te ou a rea li za
ção de algumas ações pon tuais mais ligadas à fi
lantropia”, define Lélio Lau ret ti, consultor. O se
gundo desafio, segundo ele, é  aliar o poder que 
o cargo confere à responsabilidade sobre os co
laboradores, no sentido de “usar o poder para 
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garantir o êxito dos subordinados e não apenas 
punilos”. Acima e antes de tudo, porém, Lau ret
ti destaca a ética, sempre alia da à transparência, 
so li da rie da de, humildade, integridade e felicida
de. “Quando se faz a opção pelo bem, ou seja, 
pela Ética, todas essas virtudes re la cio na das es
tarão presentes, au to ma ti ca men te, e na mesma 
escala de importância”, acredita.

Para Wilson Fer rei ra Ju nior, presidente da 
CPFL Energia, os valores de transparência e res
pei to aos stakeholders fazem parte de um pro
cesso natural de evolução quando se dá valor 

aos acio nis tas, tendo em vista que a prio ri da de 
da organização deve ser o sucesso fi nan cei ro. 
“Assim como o lucro é a pri mei ra obrigação, as 
relações de trabalho devem ser justas, transpa
rentes e tolerantes e, progressivamente, o olhar 
corporativo vai se voltando para públicos cada 
vez maio res: dos clien tes e fornecedores às co
munidades do entorno, bem como ao reconhe
cimento do meio am bien te e, no limite, à própria 
humanidade”, diz.

Esse processo não é tão simples e natural para 
Clau de Oui met, vicepresidente da Interface
FLOR . Ele defende que, em pri mei ro lugar, um lí
der sustentável deve “se permitir inspirarse pela 
si tua ção am bien tal global e ter uma perspectiva 
holística em uma grande escala”. Os prin ci pais 
valores de orien ta ção devem ser a integridade e 
a diversidade. “Integridade é o elemento básico 
que cria rá con fian ça. Diversidade trará soluções e 
acei ta ção para fazer as pes soas se sentirem parte 
do plano”, defende. A partir disso, ele considera, 
o líder deve ser uma figura admirada pelo modo 
como comunicase com pai xão e conduz os ne
gó cios. “O líder com propósito faz o que faz pelo 
que acredita. A essência da liderança é mostrar o 
lugar in te rior de onde nós operamos in di vi dual e 
coletivamente”, observa. Nesse processo, a inspi
ração dos colaboradores é fundamental, porque 
o líder contribui para que toda a equipe traba
lhe com os mesmos valores, e não só um indiví
duo. Aí está, para Oui met, o sentido da susten
tabilidade corporativa. “É um desafio, porque 
ele abandona o con cei to de autopromoção e 
autogratificação, que satisfazem o próprio ego. 
A mudança é ter uma  maior visão holística, crian
do um am bien te para as pes soas gostarem de 
trabalhar. A sustentabilidade existirá por meio 
da inovação”, afirma.

Cria ti vi da de, interesse pelos problemas mun
diais, na cio nais e re gio nais, além de capacidade 
de ou vir, são ou tras características fun da men tais 
para um líder sustentável, apontadas por Almir 
Adir Gentil, da Unimed. “É preciso ter essa sensi
bilidade para adequar as metas de uma empre
sa aos seus compromissos, com valores de sus
tentabilidade”, observa. “Uma empresa deve ter, 
além de seus objetivos co mer ciais, um conjunto 
de normas e valores que nor teiem a ação de seus 
colaboradores. O líder sustentável tem que ter em 
mente não somente os valores e normas da ins ti
tui ção, mas o compromisso com um mundo me
lhor. Trabalhar sob essa ótica é liderar com ética.” 
Para Gentil, é importante que o líder esteja à altura 
do desafio de quebrar paradigmas uma vez que, 
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conforme compara, mui tas vezes é preciso mexer 
em time que está vencendo (nos lucros) por conta 
do objetivo  maior da sustentabilidade.

Faça o que eu digo, e 
também o que eu Faço
Em um cenário de valorização da sustentabilida
de corporativa, é natural que mui tos executivos 
e líderes, querendo se adaptar ao movimento, 
afinem seu discurso para o so cioam bien tal men
te correto. As práticas da empresa, porém, nem 
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“A primeira condição para o 
exercício efetivo da liderança é a 
visão da função e da importância 
que as empresas têm na sociedade 
moderna e não apenas de aspectos 
parciais desse papel, como a 
proteção do meio ambiente ou 
a realização de algumas ações 
pontuais mais ligadas à filantropia”

LéLio  
LauRetti
CoNSuLtoR
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“Quem só tem discurso, sem prática, 
não lidera, manda. O verdadeiro líder 
é o primeiro a praticar os valores 
que defende e cobra de terceiros”

aLmiR adiR  
geNtiL
PReSideNte eXeCutiVo
FuNdaçÃo uNimed

sempre permitem transformar palavras bonitas 
em ação. O motivo, de acordo com o consultor 
Lélio Lau ret ti, é que a cultura em pre sa rial é pau
ta da em interesses pes soais e na competição, “já 
que as empresas têm fun cio na do como os mais 
efi cien tes mecanismos de concentração de ren
da” e, por conta disso, es ta riam mais interessadas 
“em falar bonito” apenas para passar à frente de 
seus concorrentes. “Na competição, agimos para 
vencer alguém e, portanto, haverá sempre vence
dores e vencidos. Um jogo de soma ‘zero’, em que 
so cie da de nada tem a ganhar. Se conseguirmos 
subs ti tuir o con cei to de competição pelo de com
petência (que deriva do mesmo verbo, competir), 
estaremos adotando um caminho totalmente di
ferente. A competência é a procura constante de 
melhoria, de inovação, da melhor ma nei ra de fa
zer as coi sas, mas não é motivada pelo desejo, não 
raro ir ra cio nal, de derrotar ou superar alguém.”

Lau ret ti cita, ain da, um provérbio orien tal: 
“O que você é fala tão alto que ninguém pode 
escutar o que você diz”. De acordo com o dito, 
portanto, não há mui to com o que se preo cu
par com o discurso uma vez que ele está afina
do com a prática.

Além disso, inspirar os colaboradores em 
relação à sustentabilidade é algo que só pode 

acontecer quando, de fato, as atitudes do líder 
são coe ren tes com o que ele diz, como ressal
ta Wilson Fer rei ra Ju nior, da CPFL Energia. “Isso 
posto, resta transformar esse po si cio na men to, 
a vontade de rea li zar, em ações concretas. Para 
isso, é preciso dominar um vasto conjunto de co
nhecimentos técnicos que lhe permitam operar. 
Quan tos líderes conhecem a fundo indicadores, 
métricas e práticas que tangem uma gestão sus
tentável? Eis aí um campo no qual o discurso ca
rismático não é su fi cien te e é preciso prepararse 
longa e cui da do sa men te”, afirma. Almir Adir Gen
til, da Unimed, complementa: não se pode repe
tir no setor privado o ditado faça o que eu digo, 
mas não faça o que eu faço. “Quem só tem dis
curso, sem prática, não lidera, manda. O ver da
dei ro líder é o pri mei ro a praticar os valores que 
defende e cobra de ter cei ros”, argumenta.

o que Faz a diFeReNça 
Na FoRmaçÃo
Tendo em vista que o líder deve estar em um ní
vel avançado de conhecimento e valores em rela
ção à sustentabilidade, o que difere sua formação 
em relação aos ou tros pro fis sio nais? Os es pe cia
lis tas divergem quanto a quem leva o crédito. 
Para o consultor Lélio Lau ret ti esta é uma ques
tão que está no terreno da ética mui to mais do 
que da academia. “Independentemente de toda 
formação no campo da gestão em pre sa rial, im
porta cons cien ti zar não só os líderes, mas todos 
os colaboradores da organização”, diz.
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Wilson Fer rei ra Ju nior, da CPFL Energia, dis
corda. Para ele, é nítida a crescente preo cu pa ção 
das universidades com a inclusão de con teú dos 
voltados à sustentabilidade, e isso faz diferença 
na qualidade dos formandos. Ele acredita, po
rém, que o tema deve ser tratado de ma nei ra 
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“O profissional que, por exemplo, 
tratar das relações comercias 
apenas a partir do tripé clássico 
‘qualidade‑preço‑prazo’ estará fadado 
ao obsoletismo antes mesmo de 
entrar para o mercado de trabalho.”

WiLSoN FeRReiRa 
JuNioR
PReSideNte
CPFL eNeRgia

In
fo

cu
s 

Ph
ot

o

“Integridade é o elemento básico que 
criará confiança. Diversidade trará 
soluções e aceitação para fazer as 
pessoas se sentirem parte do plano. O 
líder com propósito faz o que faz pelo 
que acredita. A essência da liderança 
é mostrar o lugar interior de onde nós 
operamos individual e coletivamente”

CLaude  
ouimet
ViCe-PReSideNte
iNteRFaCeFLoR

transversal às ou tras disciplinas. “Em um curso de 
Administração de Empresas, por exemplo, é me
nos relevante ins ti tuirse uma ca dei ra de estudos 
sobre sustentabilidade do que tratar o tema em 
vá rias disciplinas, que devem incorporar a preo
cu pa ção com a responsabilidade so cioam bien tal 
por princípio. O pro fis sio nal que tratar das rela
ções co mer ciais apenas a partir do tripé clássico 
‘qualidadepreçoprazo’ estará fadado ao obsole
tismo antes mesmo de entrar para o mercado de 
trabalho. Por ou tro lado, tem surgido bons cur
sos de pósgra dua ção, como, por exemplo, o da 
Fundação Getúlio Vargas”, aponta.

Clau de Oui met, da Interface FLOR , pondera, 
por acreditar que as universidades, por serem 
conservadoras e tra di cio nais, não fazem o su fi
cien te. “Precisamos comprometer a academia a 
fazer da sustentabilidade parte do currículo, in
cluin do em Engenharia, Administração, Recursos 
Humanos, Finanças etc. As escolas de ve riam ser 
aptas a oferecer cursos às com pa nhias ao seu re
dor, um suporte para analisar melhor o Life Cycle 
Assessment (Estimativa de ciclo de vida)”, sugere.

Na opinião de Almir Adir Gentil, da Unimed, 
não cabe à so cie da de colocar o peso de ensinar 
prin cí pios da sustentabilidade na academia, uma 
vez que, dificilmente o pro fis sio nal “sai pronto” da 
universidade. “Ele apenas recebe os con teú dos 
fun da men tais para con ti nuar sua formação no 

diaadia de trabalho, e as fontes de conhecimento 
e aprendizado que terá de consultar sempre”, diz.

aLém daS PReteNSõeS 
iN di Vi duaiS
Para Wilson Fer rei ra Ju nior, da CPFL Energia, o 
 maior desafio do líder sustentável é superar o pa
radigma que predomina nas empresas que é o 
egocentrismo ou, a lógica de obter be ne fí cios in
di vi duais. “O líder deve olhar o ou tro com empa
tia, tolerância e inclusão, e considerar o impacto 
de suas decisões co ti dia nas sobre todos os públi
cos, no presente e no futuro, desejando que seu 
trabalho vá além da satisfação das necessidades 
e interesses in di vi duais”, afirma.

Almir Adir Gentil, da Unimed, complemen
ta, lembrando que as dificuldades no caminho 
do pro fis sio nal interessado em sustentabilidade 
“são de toda ordem”. As prin ci pais, ele cita, “são 
as or ça men tá rias, a de fazer escolhas, e a de ava
liar resultados, ou seja, mensurar a relação entre 
o esforço e o retorno, para que as ações tenham, 
efetivamente, relevância so cial”.

Nesse processo de coletivização há, ain da, 
ou tro importante desafio a ser superado: o de 
alterar a cultura da organização para  atuar so
bre valores mais sau dá veis, como o da sustenta
bilidade. “Se o líder não conseguir provocar essa 
mudança, todo o esforço estará fadado a produ
zir resultados de pou ca profundidade e duração”, 
defende o consultor Lélio Lau ret ti.

(Texto: Carmen Guer rei ro /  
Reportagem: Caio Neu mann)
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