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Diretor-presidente de Ideia 

Sustentável: Estratégia e 

Inteligência em Sustentabilidade, 
Ricardo Voltolini é um dos 

primeiros consultores em 

sustentabilidade empresarial do 
Brasil.

Atendeu, entre outras empresas, 
Alcoa, AES Brasil, Duratex, Itaú, 

Natura, Santander, Tetra Pak, 

Votorantim, Ultragaz, Unimed.

Criador da Plataforma Liderança 

Sustentável, realizou mais de 1000 
palestras nos últimos sete anos.

“Ninguém nasce líder em 

sustentabilidade. Mas pode 

se tornar um. Interações 

familiares formam valores, 

uma boa educação 

desenvolve conhecimentos, 

desafios profissionais 

contribuem para exercitar a 

atitude e treinamentos 

específicos moldam 

habilidades.”



SUSTENTABILIDADE É…

JOHN ELKINGTON

VOLANS

Triple Botton Line. Um novo 
modo de pensar e fazer 

negócios com ética, 
integridade, 
responsabilidade, 

transparência, respeito ao 

outro e respeito ao meio 

ambiente



o que é a PLSSustentabilidade por quê?

1 - Reduz 

riscos 

operacionais

2 – Diminui

custos de

financiamento

3 – Proporciona

ganhos de

ecoeficiência

4 – Atrai e

mantêm 

talentos

5 – Melhora a 

Satisfação dos

stakeholders

6 – Cria valor
Para imagem,
Reputação e 
ambiente de

negócio

7 – Aumenta o

valor econômico

dos negócios

Bob Willard

Ex-IBM



conceito

um novo tipo de líder...

Líder com valores

Líder do século 21

Líder divergente

Líder verde

Líder disruptivo

E líder sustentável:

um líder que entrega

Resultados  E Valores

JOHN ELKINGTON
VOLANS



Mas por que líderes 
sustentáveis?



MARTIN

WINTERKORN

VOLKSWAGEN

2015

US$ 18 bilhões de multas; 
desvalorização de 20% das ações





o que é a PLSOS 5 PONTOS COMUNS NAS

EMPRESAS MAIS SUSTENTÁVEIS

(1) Um líder que acredita 

apaixonadamente no tema

(2) Uma visão de oportunidade e 

não só de risco

(3) Inserção dos valores na

estratégia do negócio
(4) Educação das partes 

interessadas

(5) Uma comunicação

eficiente dos valores e ações





As seis competências 
do líder sustentável



crenças, 

princípios 

e valores



o que é a PLS

José Luciano Penido

Fibria

Líderes sustentáveis acreditam,
de verdade, nos valores do 

conceito de sustentabilidade:

Ética
Transparência

Diversidade

Respeito ao outro
Cuidado com o meio ambiente

Crenças, princípios e valores



o que é a PLS
Crenças, princípios e valores

Conectando pessoas por valores, 
propósito e significado

Rodrigo Kede

IBM USA



o que é a PLS

Diversidade

Paula Bellizia

Microsoft

Crenças, princípios e valores



coragem, 

paixão, 

coerência

e resiliência



o que é a PLS

Fábio Barbosa

Ex-Santander

Coragem, paixão, coerência e resiliência

Líderes sustentáveis têm
coragem para tomar decisões 

que desafiam a equação 

econômica. Coerência nas 
atitudes. E resiliência para 
encarar e superar as resistências.



A coerência levada 

ao extremo da não 

distribuição de 

bônus  por não 

atingimento de 

metas sociais

NO BOLSO

ALESSANDRO CARLUCCI
EX-NATURA

o que é a PLSCoragem, paixão, coerência e resiliência



o que é a PLS

Paulo Stark

Siemens

Paixão para 

enfrentar os 

desafios

Coragem, paixão, coerência e resiliência



construção 

de 

sinergias



o que é a PLSConstrução de sinergias

Franklin Feder

Ex-Alcoa

Líderes sustentáveis têm a 

capacidade de criar 
sinergia, envolver pessoas e 

juntar diferenças em torno da 
ideia da sustentabilidade.



o que é a PLS

Antonio Joaquim

Duratex

Viver os valores

no dia a dia

Construção de sinergias



MOVENDO A 

CADEIA DE 

VALOR

HÉCTOR NÚÑEZ
EX-WALMART

o que é a PLSConstrução de sinergias



inovação
Líderes sustentáveis enxergam a 
sustentabilidade pela ótica da 

oportunidade. Identificam os grandes 

temas, os desafios e os benefícios. E os 
colocam no centro de seus negócios. 

Entregam valor ao cliente. Inovam..











o que é a PLS

João Carlos Brega

Whirlpool

Geladeiras mais verdes

Inovação



o que é a PLS

Roberto Lima

Natura

Para que você precisa do que não precisa?
70% menos plástico na embalagem

60% menos emissões de CO2

Obsessão por inovar

Inovação



líderes que 

educam



o que é a PLSLíderes que educam

Britaldo Soares

Ex-AES Brasil

5 MANEIRAS:
1- Programas de Educação corporativa

2- Iniciativas estruturadas de desenvolvimento 

de valores e autodesenvolvimento
3- On the job

4- Condicionamento de recompensa a triple 

botton line
5- Criação de instâncias internas (comitês e 

plataformas)



o que é a PLS

Peter Senge

MIT

Na periferia

Os líderes de sustentabilidade 
estão nas bordas.

Vão ser mais bem-sucedidas as 
organizações que criarem as 
condições para eles brotarem.

Líderes que educam



noção de 

interdepen-

dência, visão 

sistêmica e 

compartilhada



o que é a PLS
Noção de interdependência, visão sistêmica e compartilhada

Guilherme Leal

Natura

Líderes sustentáveis compreendem e 
praticam a noção de interdependência 

entre os sistemas produtivo,

ambiental e social.

O líder deve ter a sensibilidade de 
perceber o essencial. Isso significa liderar 

com valores.



a p r e s e n t a

OBRIGADO!

ricardo@ideiasustentavel.com.br


