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LÍDERES COMO AGENTES DE MUDANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE:  

UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é identificar as competências necessárias a serem 

desenvolvidas por líderes para serem agentes de mudança nas organizações para consecução da 

sustentabilidade. O procedimento metodológico utilizado foi a revisão integrativa da literatura, 

a partir de publicações disponíveis na base de dados Scopus. A liderança é um fator 

impulsionador das organizações para a mudança, em especial, para a sustentabilidade. O líder 

deve desenvolver algumas competências que o credenciam como esse agente impulsionador 

dessa mudança em direção à sustentabilidade. O artigo avança na descrição dessas 

competências e na definição da liderança para sustentabilidade.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

As organizações estão sendo chamadas a assumir a responsabilidade pela qual 

conduzem seus negócios e suas operações visando minimizar o impacto na sociedade e no meio 

ambiente (QUINN; DALTON, 2009). 

Tal situação leva à adoção de princípios de sustentabilidade corporativa, que ocorre por 

meio de mudanças nos valores e crenças dos funcionários. Em um nível subjacente, o a adoção 

de princípios de sustentabilidade corporativa exige uma mudança nos pressupostos 

fundamentais sobre a interdependência do ser humano e sistemas ecológicos (CRANE, 2000).  

A incorporação desses princípios é um desafio para organizações, que deve fazê-lo 

como ação estratégica, internalizando-os em suas rotinas, procedimentos e processos 

organizacionais.  

Nesse contexto, a liderança desempenha um papel fundamental como motivadora para 

a adoção dessas práticas de sustentabilidade nas organizações (ARMANI; PETRINI; SANTOS, 

2020).  

Importante, então, que se realize estudos que relacionem a liderança para a 

sustentabilidade; e esse estudo o fará, por meio de uma revisão integrativa da literatura, para 

identificar as competências necessárias a serem desenvolvidas nos líderes para serem agentes 

de mudança nas organizações para consecução da sustentabilidade. 

O artigo apresenta cinco seções, incluindo essa introdução. A seção seguinte aborda o 

referencial teórico abordando sustentabilidade e desenvolvimento de líderes. A terceira seção 

aborda os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da pesquisa. A quarta traz 

a análise e discussão dos resultados encontrados. O estudo é encerrado com considerações 

finais, limitações e recomendações para trabalhos futuros.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. Sustentabilidade 

 

A sustentabilidade pode ser descrita como “a tomada de consciência das escolhas e 

comportamentos que influenciam o intrincado equilíbrio dos sistemas sociais, ecológicos e 



  

 

econômicos do planeta, e então expandi-la por meio de relações que podem levar a uma ação 

conjunta” (FERDIG, 2007, p. 03). 

Nesse sentido, existem três pilares básicos que norteiam a sustentabilidade: os aspectos 

econômicos, aspectos ambientais e aspectos sociais (KHAN; MUBUSHAR; KHAN et al, 

2021).  

A dimensão ambiental ou ecológica incentiva empresas a considerarem o efeito de suas 

atividades sobre o meio ambiente, seja pela maneira de utilização dos recursos naturais e 

contribuição da mesma para integração da administração ambiental nas atividades de trabalho. 

No que se refere à dimensão econômica esta “inclui não só a economia formal, mas também as 

atividades informais que provêm serviços para os indivíduos e grupos e aumentam, assim, a 

renda e o padrão de vida dos indivíduos” (CLARO et al. 2008, p. 290). Sobre a dimensão social, 

os autores descrevem que este está relacionada às características dos seres humanos, como suas 

habilidades, dedicação e experiências, incluindo o ambiente interno e externo da organização.  

Para as empresas, isso envolve sustentar e expandir o crescimento econômico, valor 

para acionistas, prestígio e reputação corporativa, relacionamentos com clientes e a qualidade 

dos produtos e serviços (SZEKELY; KNIRSCH, 2005). Ou seja, requer a integração total das 

questões sociais e ambientais na visão, valores e operações da organização. (QUINN; 

DALTON, 2009). Significa adotar e buscar práticas comerciais éticas, criando empregos 

sustentáveis, criando valor para todas as partes interessadas da empresa. Uma empresa que 

embarca no caminho da sustentabilidade precisa examinar cuidadosamente sua missão, visão e 

valores (SZEKELY; KNIRSCH, 2005, p. 628). Em síntese, refere-se à inclusão de 

preocupações sociais e ambientais nas operações de negócios e nas interações com as partes 

interessadas (VAN MARREWIJK; WERE, 2003).  

 

2.2. Desenvolvimento de líderes para a sustentabilidade 

 

O principal propósito da liderança é produzir a mudança (KOTTER, 1997), sendo o 

líder o agente dessa mudança em busca da sustentabilidade organizacional. Essa mudança é 

pautada por três dimensões, sendo elas: estabelecimento de direção estratégica, comunicação 

das metas aos colaboradores (liderados) e motivação da organização para que estas metas sejam 

cumpridas (KOTTER, 1997). 



  

 

Logo, se as metas de sustentabilidade devem ser alcançadas, os líderes devem reformar, 

redesenhar e reestruturar suas organizações para minimizar seus impactos negativos. Os líderes 

devem implementar sistemas de operação em que cada ato é inerentemente sustentável e 

restaurador para que as organizações alcancem soluções que sejam sustentáveis e 

economicamente lucrativas (QUINN; DALTON, 2009).  

Assim, é de extrema relevância que os líderes estejam imbuídos de atributos que possam 

auxiliá-los na persecução dos princípios que levem a sustentabilidade organizacional. Nesse 

ponto o desenvolvimento de competências alinhadas à sustentabilidade  

O desenvolvimento de líderes é a difusão da capacidade dos indivíduos de serem 

eficazes em suas funções e processos de liderança. Competências como conhecimento, 

habilidades individuais, funcionamento holístico, possibilitam o desenvolvimento mais eficaz 

de um líder em suas funções. Ainda nesse processo de desenvolvimento, acredita-se que 

autoconsciência e identidade do líder são significativos no seu processo de desenvolvimento. 

Ou seja, se um indivíduo é autoconsciente, se ele se vê como um líder, por possuir forte 

identidade de líder, e se ele consegue manter um alto nível de eficácia no que se refere a 

capacidade de organizar e executar a liderança quando necessário, pode-se dizer que há uma 

maior probabilidade desse indivíduo desenvolver mais competências e demonstrar maior 

eficácia como líder (DAY; DRAGONI, 2015). 

No processo de desenvolvimento de líderes, a competência principal é o conhecimento 

e habilidades baseadas no indivíduo, relacionadas a funções formais de liderança. Essas 

capacidades permitem que os indivíduos pensem e ajam de novas maneiras. Dessa forma, o 

desenvolvimento de líderes resulta em função do investimento proposital em capital humano. 

O capital de um líder, por sua vez, é o capital humano, o qual desenvolve um modelo de 

liderança individual, com poder pessoal, com conhecimento e confiabilidade. E por fim, 

apresenta que a base de competência de um líder é de forma intrapessoal, que utiliza de 

habilidades como autoconsciência e auto regulação (DAY, 2000). 

Um líder que consegue proporcionar a capacidade de expansão coletiva para os 

membros de uma organização se engajarem em funções e processos, permite aos indivíduos da 

organização o trabalho em equipe de forma significativa, possibilitando enquanto grupo, a 

resolução de problemas imprevistos (DAY, 2000). 



  

 

Assim, o desenvolvimento da liderança sustentável contribui para a criação de uma 

cultura mais crítica, inovadora e reflexiva que questiona constantemente sua rotina, premissas 

e princípios (Lans et al., 2014). Além da capacidade de reconhecer oportunidades sustentáveis, 

é essencial que demonstrem habilidades interpessoais que lhes permitam interagir, aprender e 

se adaptar aos stakeholders envolvidos (Dentoni et al., 2012). 

 De forma geral, a liderança para a sustentabilidade envolve competências de 

preocupação com os interesses dos seres que estão psicologicamente distantes no momento, 

preocupações com um futuro individual e coletivo, com as gerações futuras e também com as 

espécies não humanas (WILSON et al. 2016). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho adota como método a revisão integrativa. Esse tipo de revisão permite a 

inclusão simultânea de pesquisas experimentais e não experimentais, a fim de compreender 

mais plenamente o fenômeno a ser investigado (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

  A revisão integrativa realizada nesta pesquisa é baseada no método proposto por 

Whittemore e Knafl (2005), composto por cinco etapas. 

Na primeira etapa identifica-se a necessidade da revisão e contextualização do tema 

proposto para responder: Como desenvolver líderes para serem agentes de mudança nas 

organizações para consecução da sustentabilidade. 

Em sequência, na etapa 2, definiu-se a estratégia de busca, a definição da seleção de 

fontes de informação (bases de dados), período de tempo e idioma, termos a serem pesquisados, 

as ferramentas para coleta e organização das informações e a definição dos critérios de inclusão 

e exclusão. 

Utilizou-se a equação booleana ("leadership" OR "leader* development") AND 

("sustainability") na base de dados escolhida (Scopus), filtrando por título; restringindo-se a 

artigos e revisões na língua inglesa, sem delimitação temporal, obtendo um conjunto de 

publicações conforme Tabela 1. 

 

 

 



  

 

Tabela 1. Artigos selecionados por Base de Dados 

Base de dados Número de artigos 

Scopus 187 

Rejeitados em primeira análise (-) 125 

Selecionados em primeira análise =62 

Rejeitados em segunda análise (-) 33 

Total de artigos selecionados = 29 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

Nas etapas seguintes (3 e 4) foi realizada a leitura dos resumos, palavras-chave e títulos 

das publicações, organizando os estudos relacionados com o objetivo do estudo. Em seguida 

foi feita a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Nessa etapa foram rejeitadas 125 

publicações que não se adequaram a responder à questão de pesquisa. Em seguida foram 

analisados os demais artigos em sua integralidade e considerando os critérios adotados nas 

etapas anteriores, foram selecionados 29 artigos para análise, discussão e síntese, a qual será 

realizada na seção seguinte. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção elenca os resultados obtidos a partir da análise e síntese dos 29 artigos 

dispostos no Quadro 1. A sumarização dos estudos teve como intuito identificar temas que 

possam responder: Como desenvolver líderes para serem agentes de mudança nas 

organizações para consecução da sustentabilidade. Esta etapa foi operacionalizada utilizando 

o método da análise temática proposta por Braun e Clarke (2016). A análise temática 

possibilitou que os temas fossem identificados e codificados durante todo o processo de leitura 

e análise dos artigos (PEREIRA; CUNHA, 2020).  

 

 

 

 

 

 



  

 

Quadro 1. Artigos selecionados para análise e discussão 

Id Ano Autor Título Categoria 

1 2021 Nedelko; Potocan 

Sustainability of organizations: The contribution of 

personal values to democratic leadership behavior 

focused on the sustainability of organizations 

Desenvolvimento 

de líderes para 

sustentabilidade 

2 2021 
Tuazon; Wolfgramm; 

Whyte 

Can You Drink Money? Integrating Organizational 

Perspective-Taking and Organizational Resilience 

in a Multi-level Systems Framework for 

Sustainability Leadership 

Liderança para 

sustentabilidade 

3 2020 Raé 

Teaching Climate Leadership: Promoting 

Integrative Learning in Courses on Strong 

Sustainability 

Liderança para 

sustentabilidade 

4 2020 
Ayers; Bryant; 

Missimer 

The use of reflective pedagogies in sustainability 

leadership education-a case study 

Liderança para 

sustentabilidade 

5 2020 
Thomas; Holdsworth; 

Sandri 

Graduate ability to show workplace sustainability 

leadership: demonstration of an assessment tool 

Liderança para 

sustentabilidade 

6 2020 

Filho; Eustachio; 

Caldana; Will; Salvia; 

Rampasso; Anholon; 

Platje; Kovaleva 

Sustainability leadership in higher education 

institutions: An overview of challenges 

Liderança para 

sustentabilidade 

7 2020 
Srivastava; Mani; 

Yadav; Joshi 

Authentic leadership towards sustainability in 

higher education – an integrated green model 

Desenvolvimento 

de líderes para 

sustentabilidade 

8 2020 Ren; Xu; Zhou; Liu 

Can CEO's humble leadership behavior really 

improve enterprise performance and sustainability? 

A case study of Chinese start-up companies 

Liderança para 

sustentabilidade 

9 2019 
Howieson; Burnes; 

Summers 

Organisational leadership and/for sustainability: 

Future directions from John Dewey and social 

movements 

Liderança para 

sustentabilidade 

10 2019 Burns; Schneider 
Insights from alumni: A grounded theory study of a 

graduate program in sustainability leadership 

Desenvolvimento 

de líderes para 

sustentabilidade 

11 2019 Loh; Mohd; Lau Blue ocean leadership in lean sustainability 
Liderança para 

sustentabilidade 



  

 

12 2018 

Moslehpour; 

Altantsetseg; Mou; 

Wong 

Organizational climate and work style: The missing 

links for sustainability of leadership and satisfied 

employees 

Liderança para 

sustentabilidade 

13 2018 Holmberg; Larsson 
A sustainability lighthouse-supporting transition 

leadership and conversations on desirable futures 

Liderança para 

sustentabilidade 

14 2018 
Hull; Robertson; 

Mortimer 

Wicked Leadership Competencies for Sustainability 

Professionals: Definition, Pedagogy, and 

Assessment 

Desenvolvimento 

de líderes para 

sustentabilidade 

15 2018 Alkaher; Avissar 

Assessing the impact of a program designed to 

develop sustainability leadership amongst staff 

members in higher education institutes: a case study 

from a community of practice perspective 

Desenvolvimento 

de líderes para 

sustentabilidade 

16 2018 Heizmann; Liu 
Becoming green, becoming leaders: Identity 

narratives in sustainability leadership development 

Desenvolvimento 

de líderes para 

sustentabilidade 

17 2018 

Meza; Herremans; 

Wallace; Althouse; 

Lansdale; Preusser 

Strengthening sustainability leadership 

competencies through university internships 

Desenvolvimento 

de líderes para 

sustentabilidade 

18 2018 Avissar; Alkaher; Gan 

The role of distributed leadership in mainstreaming 

environmental sustainability into campus life in an 

Israeli teaching college: A case study 

Liderança para 

sustentabilidade 

19 2017 Xing; Starik 

Taoist leadership and employee green behaviour: A 

cultural and philosophical microfoundation of 

sustainability 

Desenvolvimento 

de líderes para 

sustentabilidade 

20 2017 Throop; Mayberry Leadership for the Sustainability Transition 
Liderança para 

sustentabilidade 

21 2017 

Kurucz; Colbert; 

Lüdeke; Upward; 

Willard 

Relational leadership for strategic sustainability: 

practices and capabilities to advance the design and 

assessment of sustainable business models 

Liderança para 

sustentabilidade 

22 2016 Koskela; Schuyler 
Experiences of Presence as a Key Factor Toward 

Sustainability Leadership 

Liderança para 

sustentabilidade 

23 2015 Senbel 
Leadership in sustainability planning: propagating 

visions through empathic communication 

Desenvolvimento 

de líderes para 

sustentabilidade 



  

 

24 2015 
Schuller; Kash; 

Gamm 

Studer Group®'s evidence-based leadership 

initiatives: Comparing success and sustainability in 

two health systems 

Desenvolvimento 

de líderes para 

sustentabilidade 

25 2014 Harley; Metcalf; Irwin 

An Exploratory Study in Community Perspectives of 

Sustainability Leadership in the Murray Darling 

Basin 

Liderança para 

sustentabilidade 

26 2014 
Wang; Van Wart; 

Lebredo 

Sustainability leadership in a local government 

context: The administrator's role in the process 

Liderança para 

sustentabilidade 

27 2014 Newman-Storen 

Leadership in sustainability: Creating an interface 

between creativity and leadership theory in dealing 

with "wicked problems" 

Liderança para 

sustentabilidade 

28 2013 Metcalf; Benn 
Leadership for Sustainability: An Evolution of 

Leadership Ability 

Desenvolvimento 

de líderes para 

sustentabilidade 

29 2012 Bottery 
Leadership, the Logic of Sufficiency and the 

Sustainability of Education 

Liderança para 

sustentabilidade 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

 A partir da análise dos artigos, foram identificados dois temas apresentados a seguir:  

liderança para sustentabilidade; e desenvolvimentos de líderes para sustentabilidade, podendo 

este último ser relacionado com competências dos líderes a serem desenvolvidas. 

 

4.1 LIDERANÇA PARA SUSTENTABILIDADE: UMA NOVA ABORDAGEM TEÓRICA? 

 

A liderança para sustentabilidade é definida como a evolução de uma série de práticas 

ambientais, econômicas e sociais concretas, realizada, ao longo do tempo, por um grande 

conjunto de atores, tendo paralelo com o planejamento estratégico e as teorias de liderança de 

contingência, proporcionando uma variedade de resultados benéficos para apoio às 

comunidades (WANG et. al., 2014; SENBEL, 2015). Ela requer compreensão mais profunda 

sobre os sistemas, inteligência emocional e valores. Exige uma visão atraente, um estilo 

inclusivo, uma nova perspectiva e pensamento a longo prazo.  

Essa liderança é uma das mais desafiadoras. Vários estudos vêm examinando o papel 

da liderança na criação do comportamento de trabalho sustentável das organizações, e para isso 



  

 

enfatizam o papel da liderança ética, liderança servidora e liderança transformacional 

relacionadas à responsabilidade social corporativa (NEDELKO; POTOCAN, 2021).  

Descreve-se liderança para sustentabilidade por meio de aprendizagem interativa, a qual 

relaciona com liderança climática com base na sustentabilidade forte, que é a sustentabilidade 

para o planeta, e não apenas para o indivíduo ou empresas individuais (RAÉ, 2020). 

Quanto à evolução dos conceitos de liderança em sustentabilidade, acredita-se que esta 

liderança se preocupa em criar benefícios atuais e futuros, melhorando a vida de todos os atores 

envolvidos. Filho et. al. (pág. 2, 2020) conceitua liderança para sustentabilidade como 

“frequentemente preocupada com a gestão da mudança e com a preservação de uma tensão 

estrutural a partir da qual a busca de uma visão compartilhada é alimentada. A liderança envolve 

alinhar as pessoas com essa visão, bem como motivá-las e capacitá-las”. 

Relaciona-se liderança para sustentabilidade com o comportamento de liderança 

humilde, sendo esta desenvolvida “de baixo para cima”, associada à liderança moral, ética, 

participativa, capacitadora e servidora. A humildade pode melhorar significativamente o 

desempenho da organização, bem como promover o desenvolvimento sustentável gerando um 

clima de confiança para os membros da organização. Para o autor, conseguir desenvolver uma 

liderança moral, ética, participativa, capacitadora e servidora possibilita ao líder a capacidade 

de renunciar às competências de onisciência e autoridade, e  assim aprender junto com os outros 

membros da organização, resultando inovação na liderança para o desenvolvimento sustentável 

(REN et. al., 2020). 

Howieson, Burnes e Summers (2019) apontam que liderança para sustentabilidade se 

dá por meio de um conjunto de atores que trabalham e enfrentam um problema semelhante, de 

forma que reconhecem o problema e se organizam para resolvê-lo. Seguindo os requisitos de 

sustentabilidade que desafiam então o conceito de liderança neoliberal, os autores descrevem 

que a liderança para sustentabilidade busca a independência da organização individual e procura 

promover a colaboração em uma ampla gama de órgãos públicos, privados e voluntários, 

desenvolvendo uma liderança com cultura corporativa, que está intrinsecamente ligado a um 

modelo coletivo e não individual de liderança.  

O conceito de Liderança do Oceano Azul surge com o intuito de auxiliar a 

sustentabilidade enxuta, que é a sustentabilidade realizada em curto período de tempo e com 

baixo custo. A Liderança do Oceano Azul propõe que os atos de liderança precisam eliminar e 



  

 

reduzir, bem como aumentar e criar, ou seja, busca realizar ações e atividades de liderança de 

alto impacto a baixo custo. É um tipo de liderança que concentra os atos e atividades dos líderes 

para que estes consigam impulsionar suas equipes com motivação e gerando resultados dos 

negócios, e não sobre o que os líderes precisam ser individualmente (LOH; MOHD; LAU, 

2019) 

As transições para a sustentabilidade não podem ser planejadas, mas sim influenciadas. 

Desta forma, Holmberg e Larsson (2018) desenvolveram por meio de um conjunto de 

categorias,  uma estrutura conceitual para inspirar e apoiar conversas sobre sustentabilidade. A 

estrutura conceitual apresentada pelos autores, segue o modelo de um farol, sendo denominada 

de “Farol da Sustentabilidade”, esta abrange a dimensão da sustentabilidade social, econômica 

e ecológica, juntamente com uma dimensão sobre necessidades humanas e bem-estar. A 

principal contribuição do farol apresentado, é um conjunto de categorias equilibradas que 

explicam tanto a divisão entre as dimensões da sustentabilidade quanto se as categorias são 

meio ou fim, sendo que uma dimensão automaticamente se liga a outra. Conforme já 

mencionado, a liderança para a sustentabilidade acontece por meio de influências entre os 

agentes na organização, e a estrutura conceitual desenvolvida por Holmberg e Larsson (2018) 

consegue inspirar e apoiar conversas sobre futuros sustentáveis, facilitando assim a influência 

de uma liderança para a sustentabilidade. 

Liderança distribuída na promoção da sustentabilidade em uma organização, permite a 

mudança organizacional para uma cultura interna integrada à sustentabilidade. Ela possibilita o 

incentivo a colaboração por parte do líder para todos os agentes da organização, pois envolve 

todos os setores de forma a desenvolver estruturas com visões e ações sustentáveis (AVISSAR; 

ALKAHER; GAN, 2018)  

A liderança para sustentabilidade também deve se preocupar em atender ao propósito 

de apoiar sistemas socioecológicos saudáveis e resilientes e, consequentemente, as 

competências ou habilidades de liderança empregadas na busca desse propósito. (BURNS; 

SCHNEIDER, 2019). Para estes autores, a liderança em sustentabilidade reflete a consciência 

de um mundo complexo, interconectado, conectado em rede e relacional, vendo a realidade 

como uma constante mudança, não linear, emergente, auto-organizada e adaptativa. Burns e 

Schneider, (2019) descrevem ainda que a liderança para sustentabilidade requer um 

distanciamento da visão de mundo modernista e mecanicista que impõe uma prática de 



  

 

liderança hierárquica, centrada na pessoa e baseada no controle. Ao contrário disso, a liderança 

para sustentabilidade deve buscar promover a saúde, integridade e resiliência dos sistemas 

socioecológicos de forma igualitária e democrática. 

 

4.2 DESENVOLVIMENTOS DE LÍDERES PARA SUSTENTABILIDADE  

 

Quando se fala em liderança para sustentabilidade, automaticamente cunhamos ideias e 

conceitos sobre o desenvolvimento de líderes para a sustentabilidade, bem como as 

competências que devem ser desenvolvidas para que um líder tenha êxito no seu trabalho por 

meio de responsabilidade sustentável em todos os seus níveis de atuação. Quando se pensa 

sobre a função de um líder, deve-se levar em conta que ele deve ter a capacidade de desenvolver 

um ambiente de trabalho cooperativo, que motive a força de trabalho a fim de cumprir as metas 

organizacionais. 

As teorias tradicionais sobre liderança salientam os atributos e ações dos líderes como 

sendo estes autênticos, carismáticos, honestos, empáticos, visionários, servos e como eles 

motivam os seguidores, sendo por meio de motivação transformativa ou troca transacional 

(HULL et. al., 2018). Hull et. al por meio do estudo realizado no currículo do curso de liderança 

para sustentabilidade no programa da Virginia Tech, descreve conforme demonstrado no 

quadro 2, competências de liderança para sustentabilidade a partir de definições de liderança 

distribuída, colaborativa e adaptativa. 

 

Quadro 2. Competências de liderança selecionadas 

Competências 

Distributiva Influência sem autoridade; controle e inclusão profissional. 

Colaborativa 
Personalidade de criação de valores, consciência transcultural, 

capacidade de trans e interdisciplinaridade. 

Adaptativa 
Estilo de aprendizagem conforme o ambiente, capacidade de 

adaptação. 

Fonte: HULL et. al., 2018 

 



  

 

O líder para a sustentabilidade, deve ter como principal competência, o 

comprometimento com o desenvolvimento da sustentabilidade na sua organização, pois 

somente o conhecimento nas ações sustentáveis não é suficiente se estas não são colocadas em 

prática. Outra competência considerada importante para o desenvolvimento de um líder para a 

sustentabilidade, é a sua capacidade de envolvimento e encorajamento para o desenvolvimento 

de ativistas de sustentabilidade em sua equipe (ALKAHER; AVISSAR, 2018). 

Sobre o líder transformacional, este executa um papel importante no sentido de 

transformação dos valores e aceitação dos objetivos organizacionais necessários 

(SRIVASTAVA et. al., 2020). O líder que tem a competência de fornecer um ambiente positivo 

e baseado na confiança aos seus liderados, estes se conectam com a organização, aceitam os 

valores organizacionais e buscam se identificar com o valor da marca organizacional. 

Um dos artigos trouxe o conceito de líder pela perspectiva busdista do Príncipe 

Siddhartha, onde o desenvolvimento de líderes para a sustentabilidade é co-construído por meio 

de três estágios: os líderes primeiro encontram sua vocação que ativa sua capacidade inerente 

de efetuar mudanças, alcançam o despertar por meio da autodescoberta e do auto-fortalecimento 

com a ajuda do programa de desenvolvimento, e, finalmente, transformar o mundo através da 

construção de carreiras de sucesso e significativas (HEIZMANN; LIU, 2018). Seguindo o 

conceito de liderança por meio da transformação, aponta-se o conceito de líderes taoístas, os 

quais estes são capazes de transformar sua vontade nas próprias percepções dos seus 

subordinados. Ou seja, eles têm a competência de ocultar sua liderança com o conhecimento de 

que seus subordinados se submeteram voluntariamente à sua vontade (XING; STARIK, 2017). 

De acordo com os autores, os líderes taoístas entendem que os comportamentos sustentáveis 

dos seus funcionários não podem ser coagidos, eles deve surgir de forma natural, de modo que 

não se sintam coagidos e, assim, passam a ter atitudes e comportamentos pró‐ambientais 

resultados de suas iniciativas individual. 

Sobre o desenvolvimento do líder para a sustentabilidade, Throop e Mayberry (2017) 

citam como uma competência importante a humildade, eles afirmam que: “Líderes humildes 

normalmente celebram o trabalho dos outros, confiam em padrões elevados para motivar as 

pessoas, usam tomadas de decisão transparentes e agem com determinação tranquila e calma" 

(THROOP; MAYBERRY, 2017, pág.12).  



  

 

Os autores Kurucz et al. (2017) descrevem que os líderes para a sustentabilidade 

precisam desenvolver pensamento crítico, eles primeiro devem desaprender o que já sabem, 

para abrir um potencial de ocorrência de aprendizagem de ciclo duplo e triplo. Para tal 

competência de desaprendizagem, as práticas são o pensamento integrativo, a coprodução e a 

visão estratégica dialógica. Os autores relacionam a prática de pensamento crítico com o 

processo de coprodução no desempenho de líderes: “essa prática de liderança de pensamento 

crítico para explorar diferentes visões de mundo é apoiada pela capacidade de liderança de 

coprodução de princípios” (KURUCZ et al., 2017, pág. 11). Para os autores, a coprodução leva 

a ganhos mútuos entre setores quando os líderes podem desenvolver e se comprometer 

simultaneamente com seus objetivos e compreender como podem alcançá-los em cooperação 

com as partes interessadas por meio de um compromisso gerado pela liderança compartilhada. 

Por fim, os autores seguem apontando que líderes para sustentabilidade devem ter como 

competência uma visão estratégica dialógica, onde os líderes relacionais para a sustentabilidade 

estratégica estão focados em envolver outras pessoas na aprendizagem com um ciclo duplo e 

triplo, para gerar ideias transformadoras que integram uma ampla gama de perspectivas e 

formas de conhecimento de diferentes disciplinas. 

Um líder que seja facilitador diplomático, inclusivo, consensual, neutro em termos de 

opinião, que reúne seus liderados em um processo aberto e igualitário, é necessário para que 

haja uma colaboração bem-sucedida por parte dos seus liderados pela busca da sustentabilidade 

em sua organização (HARLEY et. al., 2014). 

O desenvolvimento de líderes para a sustentabilidade requer líderes com habilidades 

extraordinárias, que tenham a competência de pensar em problemas complexos, de engajar 

grupos em mudanças organizacionais dinâmicas e ter alta inteligência emocional para lidar com 

as emoções pessoais associadas à complexidade da organização, sociedade e planeta 

(METCALF; BENN, 2013). 

Examina-se a liderança em sustentabilidade a partir do entendimento de pedagogias 

reflexivas e descreveram sua importância para o desenvolvimento da liderança em 

sustentabilidade: “A importância de melhorar a capacidade reflexiva em líderes de 

sustentabilidade emana da crença de que a reflexão transmite uma série de capacidades úteis 

para a liderança de sustentabilidade” (AYERS et. al., 2020, p. 2). Tais capacidades são vistas 

como habilidades de autoconsciência, pensamento crítico, empatia, colaboração, escuta 



  

 

profunda, envolvimento com diferentes perspectivas e respostas criativas e aprimoradas para a 

sustentabilidade. Os autores finalizam dizendo que é por meio da reflexão, que os indivíduos 

podem aprender a considerar mudar hábitos e expectativas, melhorando então a capacidade de 

tomada de decisão. E conforme vão desenvolvendo percepções precisas, evitam compromissos 

cognitivos prematuros, utilizam maior flexibilidade e criatividade e extraem aprendizado da 

experiência prática, sendo assim melhor gerado o processo de liderança para sustentabilidade. 

Sobre atributos de liderança para sustentabilidade, Thomas e colegas (2020) citam a 

importância do desenvolvimento da coragem, convicção, inteligência (no sentido de ser 

inteligente, engenhoso, inovador), contrariedade, colaboração, alegria, carisma para a 

capacidade de ganhar confiança, além de humildade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os líderes para serem agentes de mudança nas organizações para a promoção da 

sustentabilidade devem ter a capacidade de mudar a sua organização, de colocar-se diante dos 

seus liderados, de forma que os impulsionem, possibilitando o engajamento de sua equipe. 

Preparar sua organização para de forma coprodutiva resolverem problemas imprevistos, 

complexos, ambíguos, pensando na forma de gerar melhores condições relacionadas aos 

aspectos ambientais, econômicos e/ou sociais.  

Logo, o líder como agente de mudança nas organizações para a promoção da 

sustentabilidade, deve “desaprender” todos os conceitos tradicionais sobre liderança, 

estabelecendo uma dinâmica que estimule a participação e responsabilidade social e ambiental 

da organização. Como consequência disso, o desenvolvimento de líderes, levando em 

consideração essa perspectiva, contribui para a criação de uma cultura organizacional mais 

crítica, inovadora e reflexiva questionando diuturnamente as rotinas, premissas e princípios 

organizacionais em direção da sustentabilidade.  

Sugere-se para trabalhos futuros, a ampliação das bases científicas de consulta, 

ampliando o levantamento bibliográfico realizado, assim como a investigação dos conceitos de 

liderança para sustentabilidade e competências de liderança para implantação dos ODS em 

outros tipos organizacionais, a exemplo de organizações do Setor Público e/ou organizações 

não governamentais. 
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