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Resumen 

Hoy las organizaciones cada vez más consideran la sostenibilidad como un objetivo 

estratégico a seguir. Sin embargo, la mayoría no tienen la información necesaria para 

que pueda ampliar efectivamente el enfoque estratégico de la sostenibilidad a toda la 

cadena operativa. En este ámbito, las cuestiones de liderazgo para la sostenibilidad están 

tomando cada vez más un papel de destaque en la gestión de las organizaciones, pues es 

a través de ella que las organizaciones pueden potenciar con éxito el imperativo de la 

sostenibilidad a toda la organización. En este sentido las cuestiones centrales de la 

investigación son las siguientes: 

• ¿cómo asegurar el alineamiento de la estrategia de sostenibilidad a toda la cadena 

operativa? 

• ¿cómo incorporar con éxito el enfoque estratégico de la sostenibilidad en el liderazgo 

y, de este modo en toda la organización? 

• ¿cómo garantizar la transición de toda la organización hacia una cultura centrada en la 

sostenibilidad? 

• ¿Y cómo estimular los trabajadores a incorporar los principios de la sostenibilidad?; 

 

A partir de los temas centrales anteriormente identificados la investigación pretende 

analizar cuáles son las mejores prácticas para la integración de la sostenibilidad en las 

organizaciones, cuáles son los instrumentos de liderazgo corporativo que mejor 
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contribuyan para una mayor orientación estratégica de la sostenibilidad y de cómo crear 

un sistema integrado de liderazgo para promover comportamientos de sostenibilidad. 

 

La investigación realizada tiene como objetivo ampliar el estudio de cómo promover 

comportamientos de sostenibilidad interna y estudiar el papel de las estructuras de 

liderazgo en la incorporación de la sostenibilidad en las organizaciones. 

 

Metodológicamente, se decidió llevar a cabo un estudio de caso en una empresa 

multinacional con un fuerte compromiso para la sostenibilidad. En una primera fase de 

la investigación se llevará a cabo entrevistas en profundidad que involucren un grupo de 

expertos que representan niveles medios y superiores de gestión, y la realización de 

focus group para la discusión de los temas de investigación. Este estudio exploratorio 

posibilitará un conocimiento profundo de la organización y proporcionará información 

para la construcción de cuestionarios de forma a asegurar su adecuación a las 

necesidades específicas de cada área funcional. 

Se complementará los datos con el análisis de documentos, integrando documentos de 

suporte a los informes de sostenibilidad, las descripciones de los procesos internos y 

artículos de revistas y comunicación institucional. 

 

Como resultados esperados se indica los siguientes: 

 que el estudio proporcione evidencia empírica acerca de cómo se puede 

potenciar un cambio interno que incorpore el enfoque estratégico de la 

sostenibilidad en toda la cadena operativa. 

 que el estudio sugiera prácticas que los líderes y gestores de nivel intermedio 

pueden integrar, en particular en dos niveles - al nivel de sensibilización y de la 

integración de los elementos estructurales de la sostenibilidad en la cultura 

organizacional y al nivel de los instrumentos de gestión para apoyar la práctica 

del enfoque estratégico. 

 

La opción del estudio de caso limita la generalización de los resultados de la 

investigación, sin embargo, posibilitará pistas de análisis que puedan contribuir para la 

construcción de un sistema de liderazgo para la sostenibilidad. 
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La investigación realizada contribuye así para la discusión y clarificación de los 

instrumentos que fortalecen el liderazgo para la sostenibilidad. Incluye también una 

propuesta de un sistema integrado de liderazgo que incremente los comportamientos 

para la sostenibilidad en el contexto organizacional, llenando así un vacío identificado y 

apuntando pistas para su superación. 

 

Palabras clave: liderazgo para la sostenibilidad, gestión ética, la responsabilidad social 

y la comunicación interna 
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Titulo: Liderança e comportamentos para a sustentabilidade 

 

Resumo 

Hoje as organizações cada vez mais consideram a sustentabilidade como um objectivo 

estratégico a seguir. No entanto, a maioria não tem a informação necessária que lhe 

permita eficazmente alargar o foco estratégico da sustentabilidade a toda a cadeia 

operacional. Neste âmbito, as questões da liderança para a sustentabilidade assumem 

cada vez mais um lugar de destaque na gestão das organizações, pois é através dela que 

as organizações poderão alavancar com sucesso o imperativo da sustentabilidade a toda 

a organização. Neste sentido apontam-se as seguintes questões centrais da investigação:  

 como garantir o alinhamento da estratégica da sustentabilidade a toda a 

cadeia operacional?  

 como incorporar com sucesso o foco estratégico da sustentabilidade nas 

lideranças e, por essa via em toda a organização?  

 como assegurar a transição de toda a organização para uma cultura 

focada na sustentabilidade?  

 E como estimular os trabalhadores para a incorporação dos princípios da 

sustentabilidade? 

 

Partindo das questões centrais acima identificadas a investigação desenvolvida procura 

analisar quais as melhores práticas para a integração da sustentabilidade nas 

organizações, quais os instrumentos de liderança corporativa que melhor contribuem 

para um maior alinhamento estratégico da sustentabilidade e como criar um sistema 

integrado de liderança para a promoção de comportamentos de sustentabilidade. 

 

A investigação realizada tem como objectivo expandir o estudo sobre como promover 

comportamentos de sustentabilidade interna e qual o papel das estruturas de liderança na 

incorporação da sustentabilidade nas organizações.  

 

Palavras-Chave: liderança para a sustentabilidade, gestão ética, responsabilidade social 

e comunicação interna  
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1. Introdução 

A sustentabilidade económica, ambiental e social da sociedade será alcançada através de 

existência de empresas em cujas estratégias e planos operacionais sejam incorporadas a 

sustentabilidade como eixo fundamental de actuação. Por forma a impulsionar a 

sustentabilidade a nível organizacional será necessário assegurar práticas de liderança 

orientadas por princípios de sustentáveis, disseminadoras de “orientação para a 

sustentabilidade” ao nível da estrutura organizacional nos seus diferentes níveis 

hierárquicos, desde a gestão de topo até níveis operacionais. A liderança “orientada para 

a sustentabilidade” traduzir-se-á na prática de actividades que valorizem e destaquem os 

princípios de sustentabilidade na gestão das equipas e na gestão das pessoas. A este 

nível assume particular destaque a gestão de recursos humanos e a gestão estratégica da 

empresa enquanto elementos determinantes na prossecução da sustentabilidade 

organizacional. 

Na linha de investigação em que esta comunicação se insere abordar-se-á a “liderança e 

comportamentos para a sustentabilidade” no sentido de compreender como as 

organizações estão a incorporar a problemática da sustentabilidade quer a nível 

estratégico quer a nível operacional. No estágio actual da linha de investigação a 

estrutura metodológica encontra-se definida, apresentando-se nesta comunicação o 

quadro metodológico através do qual se procurará atingir os seguintes objectivos 

principais: 

 como garantir o alinhamento da estratégica da sustentabilidade a toda a 

cadeia operacional?  

 como incorporar com sucesso o foco estratégico da sustentabilidade nas 

lideranças e, por essa via em toda a organização?  

 como assegurar a transição de toda a organização para uma cultura 

focada na sustentabilidade?  

 E como estimular os trabalhadores para a incorporação dos princípios da 

sustentabilidade? 

 

Partindo das questões centrais acima identificadas a investigação desenvolvida procura 

analisar quais as melhores práticas para a integração da sustentabilidade nas 

organizações, quais os instrumentos de liderança corporativa que melhor contribuem 
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para um maior alinhamento estratégico da sustentabilidade e como criar um sistema 

integrado de liderança para a promoção de comportamentos de sustentabilidade. 

 

A investigação realizada tem como objectivo expandir o estudo sobre como promover 

comportamentos de sustentabilidade interna e qual o papel das estruturas de liderança na 

incorporação da sustentabilidade nas organizações.  

 

2. Metodologia 

 

Metodologicamente optou-se pela realização de um estudo de caso em uma empresa 

multinacional com um forte compromisso para a sustentabilidade. Numa primeira fase 

da investigação, serão realizadas entrevistas em profundidade que envolverão um grupo 

de peritos, que representam a média e alta gerência, e a realização de focus group para a 

discussão dos temas da investigação. Este estudo exploratório permitirá ter um profundo 

conhecimento da organização e fornecerá informação para a construção dos inquéritos 

por questionário de modo a garantir o seu ajustamento às necessidades específicas de 

cada área funcional. 

Os dados serão complementados por análise documental, integrando documentos de 

suporte aos relatórios de sustentabilidade, descrições de processos internos e artigos de 

revista e de comunicação institucional. 

 

 

3. Liderança para a sustentabilidade 

 

Por forma a assegurar um percurso empresarial para a sustentabilidade é necessário 

integrar os esforços organizacionais ao longo de toda a estrutura da empresa no sentido 

de opções e práticas sustentáveis. 

 

As opções estratégicas da empresa deverão direccionar a mesma no sentido da 

sustentabilidade, sendo consubstanciadas em políticas operacionais sustentáveis, 

envolvendo-se nesta dinâmica os diferentes níveis de liderança organizacionais (de 

topo, de nível intermédio e de nível operacional) – Figura 1. 
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Figura 1 – Pirâmide organizacional sustentável 

 

Fonte: elaboração própria 

 

4. Gestão de Recursos Humanos: função facilitadora da 

sustentabilidade organizacional 

 

Para a prossecução da sustentabilidade empresarial será necessário implementar práticas 

de gestão de recursos humanos definidas face a tal objectivo – Figura 2. 

 

“Even if HR managers are not acting as a strategic partner in 

developing an organization’s environmental sustainability strategy, 

they need to be involved in supporting the strategy due to the 

significant role of HR in driving behavior change in an organization”. 
(Harris, Tregidga, 2012: 251) 

 

 

A gestão dos recursos humanos permitirá assegurar a prossecução da sustentabilidade, 

no âmbito do desempenho das suas funções com particular incidência nos sistemas de 

avaliação de desempenho, estabelecimento de sistemas de recompensa e elaboração de 

planos de formação (figura 2). 
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Figura 2 – Processo de implementação de um processo de Gestão de Recursos Humanos 

visando a sustentabilidade 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 

4.1. Avaliação de desempenho 

 

Neste âmbito equaciona-se a introdução de critérios relativos à sustentabilidade no 

âmbito da avaliação de desempenho dos membros da organização (Singer, 2012). Tal 

objectivo passa pala definição de critérios concretos, passíveis de mensuração por forma 

a permitir a definição de objectivos em âmbito de avaliação de desempenho - Figura 3. 
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Figura 3 – Processo de implementação de um processo de Gestão de Recursos Humanos 

visando a sustentabilidade 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 

4.2. Sistemas de Recompensas 

 

O sistema de recompensas permitirá incentivar desempenhos no sentido da 

sustentabilidade, recompensando o cumprimento de objectivos previamente definidos 

através da consideração de desempenhos sustentáveis a nível individual e de grupo. 

 

“Good environmental behaviors are important in achieving social legitimacy; 

firms should support environmental strategies by using environmental 

performance criteria to reward their CEOs. Such incentives can help 

shareholders, managers, and the general public benefit from good 

environmental performance” (Berrone, Gomez-Mejia, 2009: 121) 

 

 

Através da consideração de critérios no âmbito da sustentabilidade enquanto elementos 

passíveis de formação de objectivos, poder-se-á incentivar, quer os gestores 

empresariais quer os restantes trabalhadores da empresa para a opção e prática de 

actividades sustentáveis. 
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4.3. Formação 

 

A formação para a sustentabilidade será um instrumento de gestão de recursos humanos 

fundamental para se assegurar desempenhos sustentáveis a todos os níveis hierárquicos. 

 

“Our results suggested that, when a firm is developing and 

implementing a strategy of sustainable development, it 

needs to consider the issues of HRM, such as the issue of 

employee training.” (Ji et al, 2012: 3004) 

 

A identificação de áreas sensíveis ao nível ambiental e social será determinante na 

elaboração de um plano de formação. Poder-se-á utilizar a norma ISO 26000 enquanto 

elemento de referência na elaboração de um plano de formação que contemple as 

dimensões envolvidas na prossecução da sustentabilidade.   

 

5. Resultados Esperados 

A linha de investigação que se inicia com o presente trabalho colocará em evidência 

inovações a nível organizacional, em processos de gestão que se adaptaram à realidade 

contemporânea no sentido da incorporação da sustentabilidade.  

 

O papel da liderança será fundamental ao nível da defesa do objectivo último da 

sustentabilidade organizacional. Permitirá a disseminação dos esforços organizacionais 

nesse sentido ao nível de toda a estrutura organizacional. 

 

Como resultados esperados apontam-se os seguintes: 

 que o estudo forneça evidências empíricas sobre como se pode potenciar uma 

mudança interna que incorpore o foco estratégico da sustentabilidade em toda a 

cadeia operacional.  

 que o estudo sugira práticas que os líderes e chefias intermédias possam 

integrar, nomeadamente a dois níveis - Ao nível da sensibilização e da 

integração dos elementos estruturantes da sustentabilidade na cultura 
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organizacional e, ao nível, dos instrumentos de gestão que apoiem a 

operacionalização do foco estratégico.  

 

A opção pelo estudo de caso limita a generalização dos resultados da investigação, no 

entanto, possibilitará pistas de análise que contribuirão para a construção de um sistema 

de liderança para a sustentabilidade.  

 

A investigação realizada contribui assim para a discussão e aprofundamento dos 

instrumentos que reforçam a liderança para a sustentabilidade. Inclui ainda uma 

proposta de um sistema integrado de liderança que potencie comportamentos para a 

sustentabilidade no contexto organizacional, preenchendo assim uma lacuna 

identificada e apontando pistas para a sua superação. 
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