




A GéNESE

Ao longo dos últimos 25 anos, a Amrop, definindo e seguindo as 
melhores práticas do setor, estabeleceu-se como o player de referência na 
área da Executive Search em Portugal.

Se há um tema com que nos identificamos na Amrop, e com o qual 
lidamos diariamente, é o tema da Liderança. Somos claramente uma força 
motriz no recrutamento, avaliação e desenvolvimento dos líderes do futuro, 
pois a nossa intervenção transformacional – e não transacional – nas organi- 
zações permite-nos ajudar as mesmas a melhor recrutar, avaliar e desenvol- 
ver os seus quadros no contexto presente, mas sempre a pensar no futuro.

Para além disso, a nossa preocupação junto dos nossos clientes é sem- 
pre a sustentabilidade do seu negócio. Apesar de a pressão do curto prazo 
ser uma constante é fundamental que os líderes tenham sempre presente 
o tema da sustentabilidade, de forma a não enveredarem pelo caminho, 
por vezes mais fácil, do lucro imediato mas efémero. A sustentabilidade 
de que hoje falamos não é só financeira. As organizações têm efetivamente 
de se preocupar com a denominada Triple Bottom Line, onde as pessoas e 
o ambiente que as rodeia são tão importantes como a questão financeira, 
pois todas se interligam.

Assim, foi como que uma inevitabilidade surgir-nos a ideia de aprofun- 
darmos estes temas, juntando-os. Ou seja, olhar para a Liderança como 
um caminho para a sustentabilidade. Passámos por um processo de criação 
muito interessante, em que inicialmente na Amrop as ideias fluíram e uma 
delas foi a de convidarmos dois gurus em matéria de Liderança, o Professor 
Miguel Pina e Cunha e o Professor Arménio Rego.



O seu contributo para o brainstorming que se seguiu foi fabuloso e no 
final concluímos que a melhor forma de abordarmos este tema, dada a sua 
riqueza e interesse, seria elaboramos um livro com base em testemunhos 
dos mais proeminentes CEO em Portugal, representando os diferentes 
setores económicos. Aproveitámos então a notoriedade alcançada pela 
Amrop ao longo destes 25 anos de liderança e excelência para abordar-
mos 72 CEO, o que nos permitiu obter uma visão detalhada, mas em 
simultâneo abrangente, sobre o tema da Liderança para a sustentabilidade.

Como poderão ler ao longo dos próximos capítulos, estes líderes têm 
uma visão distinta, clara e enriquecedora sobre este tema. A todos eles 
agradecemos a sua inestimável participação.

Desejamos-lhe uma leitura reflexiva, que o leve a percorrer os caminhos 
da sustentabilidade.

Ricardo Gonçalves
Associate Partner



À Joana e ao Tomás, as razões da minha sustentabilidade.
AR

Aos meus pais, pela sua liderança sustentada. 
MPC

Aos meus Avós, Francisco e Glória, cuja memória me sustenta.
MGR

Com o apoio entusiástico do Ricardo e a presença intemporal da Alexandra.





Introdução

Resumo

•	 Fazemos	 um	 breve	 enquadramento	 que	 permite	 compreender	 os	 conceitos	 de	
sustentabilidade	e	de	gestão	para	a	sustentabilidade.	Discutimos	se	a	gestão	sustentável	
deve	ser	encarada	como	um	fim	em	si	mesmo	ou	como	um	instrumento	para	a	prossecução	
do	lucro.

•	 Resumimos	a	estrutura	e	os	principais	conteúdos	do	livro.

•	 Aludimos	a	seis	 facetas	das	“empresas	excelentes”	que	se	assumem	como	 instituições	
sociais.	 Isto	é,	entidades	que	querem	ganhar	dinheiro,	mas	atuando	como	agentes	de	
progresso	social	económico.

SuStentabilidade e geStão SuStentável

os três Ps: Profits, People, Planet 

O conceito de desenvolvimento sustentável tem a sua génese no 
denominado relatório Brundtland, fazendo jus ao nome da presidente da 
comissão das Nações Unidas que, em 1987, propôs a seguinte definição1: 
“o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as neces-
sidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
satisfazerem as suas”. Desde então, tem sido geralmente assumido que o 
desenvolvimento sustentável requer a conciliação de três vertentes: econó-
mica, social e ambiental. Este tripé é amplamente usado como referência 
nas diversas facetas da vida social, política, económica e empresarial. 
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O tema foi sendo transposto para o domínio da gestão das organizações. 
Todavia, os entendimentos acerca da matéria são diversificados. Sustenta-
bilidade das organizações, ou das empresas, é uma expressão de significado 
nem sempre preciso, podendo ser usada para “todos os gostos”. A expres-
são é frequentemente aplicada como sinónimo de “responsabilidade social 
das organizações”. Para simplificar, sugerimos aqui uma definição credível, 
proposta por Aguinis2.

“[A gestão sustentável abrange] ações e políticas ajustadas às especificidades 
da organização que tomam em atenção as expectativas dos stakeholders e a 
triple bottom line do desempenho económico, social e ambiental”. 

Outra definição, mais específica, considera que a sustentabilidade 
empresarial implica “satisfazer as necessidades dos stakeholders diretos e 
indiretos da empresa (empregados, clientes, grupos de pressão, comu-
nidades, etc.), sem comprometer a capacidade da mesma de também 
satisfazer as necessidades de futuros stakeholders”3. Entre as atividades 
abrigadas sob esta designação, encontram -se a proteção do ambiente, a 
luta contra a pobreza e a corrupção, a promoção dos direitos humanos, 
a criação de contextos de trabalho seguros e saudáveis4 – e, naturalmente, 
o respeito pelos clientes, pelos fornecedores, pelos financiadores e pelos 
acionistas. Esta definição contempla as quatro grandes dimensões da sus-
tentabilidade5: a vertente económica, a social e a ambiental, assim com o 
horizonte temporal.

Os stakeholders, ou partes interessadas, são entidades ou pessoas com 
o direito moral legítimo de esperar que os seus interesses sejam consi-
derados e respeitados pela gestão da empresa6. E os três pilares da triple 
bottom line influenciam -se mutuamente (Figura I.1). Por exemplo, os lucros 
permitem melhorar as condições de trabalho dos empregados, promover 
a sua formação, e investir em tecnologias ambientalmente mais sustentá-
veis – ecocêntricas7. O empenhamento dos empregados contribui para a 
rentabilidade. As preocupações ambientais repercutem -se em melhores 
níveis de saúde dos empregados e melhor reputação junto da comunidade. 
Em suma, o modelo sugere que a prossecução de um pilar do tripé deve 
considerar os restantes pilares.
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Figura I.1 – Os três P’s da sustentabilidade8

A literatura especializada sugere que a gestão sustentável, ou social-
mente responsável, pode conduzir a diversos efeitos positivos, designa-
damente9: 

•	 Melhoria	da	reputação	da	empresa	e	maior	aceitabilidade	da	mesma	
junto da comunidade e das autoridades.

•	 Fortalecimento	da	lealdade	dos	clientes	e	consumidores.
•	 Melhores	relações	com	stakeholders como os fornecedores, os con-

correntes e as autoridades públicas.
•	 Maior	capacidade	de	atrair,	reter	e	desenvolver	talentos.
•	 Menores	riscos	de	problemas	éticos,	legais	e	judiciais.
•	 Maior	dedicação	e	empenhamento	dos	colaboradores.
•	 Superior	desempenho	económico	‑financeiro.

Egoístas coagidos, altruístas e estrategas

Estes potenciais efeitos positivos ajudam a compreender a relevância 
que tem vindo a ser concedida ao tema, tanto na vida empresarial como nos 
meios académicos. Mas o terreno está repleto de divergências sobre como 
os interesses dos vários stakeholders devem ser contemplados nos processos 
de gestão. Por exemplo, alguns autores consideram que os stakeholders 
em geral, mas sobretudo os primários10, merecem ser  considerados nas 
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decisões de gestão das empresas. Diferentemente, outros autores enten-
dem que a consideração dos interesses dos (restantes) stakeholders deve 
subordinar -se aos interesses dos acionistas e proprietários11. Ou seja, nesta 
segunda perspetiva, as empresas devem adotar medidas socialmente res-
ponsáveis, que atendem aos interesses dos (restantes) stakeholders, se essas 
medidas contribuírem para acrescentar valor para o acionista. 

Ca i x a i.1 – s ta k eholdeRs pRim á Rios e seCundá Rios

Os	stakeholders	podem	ser	divididos	em	primários	e	secundários12.	Os	primários	são	aqueles	
sem	os	quais	a	empresa	não	pode	sobreviver.	Nesta	perspetiva,	alguns	autores	consideram	
que	uma	organização	é	uma	constelação	de	grupos	de	 stakeholders	primários,	 cujos	
interesses	a	gestão	não	pode	deixar	de	atender	na	 tomada	de	decisão.	Os	stakeholders	
secundários	são	os	que	 influenciam	ou	são	 influenciados	pela	empresa,	mas	não	estão	
envolvidos	 em	 transações	 com	a	 empresa	 nem	são	 essenciais	 para	 a	 sobrevivência	
da	mesma.	Naturalmente,	 diferentes	 tipos	de	empresas	 e	 gestores	poderão	encarar	
diferentemente	distintos	stakeholders.

De modo simples, podemos sublinhar três grandes perspetivas13: 
 altruísmo, egoísmo coagido e gestão estratégica (veja, também, a Caixa I.2). 
Os altruístas encaram a gestão socialmente responsável, ou sustentável, 
de modo genuíno, advogando que a sustentabilidade deve ser levada a 
cabo de acordo com determinados valores morais, independentemente 
do efeito sobre o valor para o acionista. Os egoístas coagidos adotam ações 
de gestão sustentável se as mesmas forem impostas pelo quadro legal e 
regulamentar, ou por outros tipos de fatores. Os estrategas14 advogam 
práticas de sustentabilidade sempre que as mesmas forem relevantes para 
melhorar a rentabilidade da empresa e o valor para os acionistas/proprie-
tários – ou seja, se melhorarem o valor de mercado da empresa. Mas esta 
aparente simplicidade classificativa esbarra com diversas complexidades 
e dificuldades. Eis alguns exemplos:

•	 Não	é	fácil	saber	se	as	empresas	e	os	seus	responsáveis	agem	por	
motivos altruístas, egoístas ou estratégicos. Uma empresa com reais 
intuitos estratégicos pode alegar, junto dos clientes e da comuni-
dade, que as suas ações são genuinamente sustentáveis. A  aparência 
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de genuinidade, desde que eficazmente comunicada, é seguramente 
mais eficaz – como medida de relações públicas – do que uma genu-
ína instrumentalidade. Os clientes e os colaboradores serão por-
ventura mais persuadidos por boas ações de relações públicas que 
sublinham o “altruísmo” da empresa do que por mensagens que 
lhes mostram que estão a ser “instrumentalizados”!

•	 Os	estrategas	enfrentam	dificuldades	em	identificar	as	ações	espe-
cíficas que conduzem a melhores reputação, vendas e rentabilidade, 
pois os efeitos não são necessariamente diretos e podem demo-
rar muito tempo a produzir resultados. Por conseguinte, mesmo 
quem advoga que a única gestão sustentável legítima é a que pro-
duz melhor valor de mercado para a empresa enfrenta dificuldades 
em saber, de antemão, quais as medidas “sustentáveis” que gerarão 
tal efeito positivo.

•	 O	altruísmo	puro	–	verdadeiramente	genuíno	–	pode	ser	pro‑
blemático se, por exemplo, puser em causa a sobrevivência da 
empresa e, por essa via, os interesses de numerosos stakeholders 
– acionistas/proprietários, clientes, fornecedores, trabalhadores e 
comunidade. Imagine o leitor um empresário que, genuinamente 
preocupado com os interesses da comunidade, com motivações 
religiosas ou intenções filantrópicas, faz donativos de tal monta que 
acaba por hipotecar a saúde financeira da empresa.

Ca i x a i.2 – ou tRo modo de Cl assifiCa R as peRspe ti vas
sobRe a sus tenta bilida de

A	classificação	das	perspetivas	sobre	a	sustentabilidade	antes	apresentada	 (altruísmo;	
egoísmo	coagido;	gestão	estratégica)	é	apenas	uma	entre	várias.	Uma	perspetiva	alternativa	
considera	existirem	três	estádios	na	prossecução	de	estratégias	de	sustentabilidade15.	
A primeira	fase	é	a	da	gestão do risco.	A	ação	sustentável	é	 intermitente	e	os	programas	
de	sustentabilidade	estão	subdesenvolvidos.	A	sustentabilidade	é	apenas	encarada	como	
uma	ferramenta	de	promoção	da	reputação	da	organização,	e	não	é	parte	 integrante	da	
missão	da	mesma.	A	segunda	fase	é	a	da integração:	a sustentabilidade	é	inserida	no	modelo	
operativo	da	organização	e	tomada	como	uma	fonte	de	vantagem	competitiva,	mas	ainda	não	
é	parte	integrante	da	missão.	A	terceira	fase	é	a	da	cidadania:	a	liderança	de	topo	integra	o	
tema	nas	responsabilidades	e	na	missão	da	organização.	Outra	classificação	interessante16	
considera	seis	grandes	etapas,	ou	níveis:


