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Resumo: Pós-Verdade, a Palavra do Ano, significa que as emoções e crenças 

pessoais sobrepujam a verdade e aos fatos concretos. Tem-se notado cada vez mais 

este tipo de comportamento em âmbito político e social, principalmente em países 

onde as opiniões são muito divididas, por exemplo, o eleitorado Americano chegou a 

acreditar que ele levantaria um muro entre os Estados Unidos e o México. Que uma 

das empresas consideradas mais confiável e autêntica, que figura entre as maiores 

do mundo com seus medicamentos para o tratamento contra câncer, possui mais de 

mil processos e já fora condenada por um de seus produtos ser a causa de câncer. O 

Desenvolvimento Sustentável um dos temas mais discutidos dos últimos anos em 

congressos e pelos líderes mundiais serve de carro chefe do Marketing das empresas 

no século XXI, focando em propagandas, missões e visões voltados á economia 

verde, porém quando se trata de Pessoas e Sociedade, o Pilar Social, empresas 

deixam a desejar não cumprindo com suas metas e visões, as mesmas que os 

comunicadores fazem questão de ostentarem como a bandeira destas companhias. 

Em um cenário onde as empresas se valem da pós-verdade para se promoverem 

como sendo Organizações Sustentáveis, este artigo pretende definir através de 

pesquisas exploratórias e correlacionais qual o papel do líder como responsável por 

fazer com que de fato as ações das empresas estejam alinhadas com aquilo que 

publicam em sua visão e missão, que realmente sustente o Pilar Social da 

Sustentabilidade e que possa contribuir para o desenvolvimento das pessoas e da 

organização, bem como para a sociedade. 

Palavras-Chave: Liderança Sustentável, Pós-Verdade 

 

INTRODUÇÃO 

Sustentabilidade é um dos temas mais amplamente discutido no século XXI, 

principalmente depois da elaboração do Relatório “Nosso Futuro em Comum” em 

1987, posteriormente ficou mundialmente conhecido como Relatório de Brundland e 

foi a primeira vez em que  termo Desenvolvimento Sustentável foi empregado onde 

afirma que a humanidade tem a capacidade de desenvolver-se sustentavelmente e 

assegurar as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações de suprirem suas necessidades. Sustentabilidade Empresarial se tornou a 

palavra da moda entre as empresas de todos os tamanhos, elas começaram a 

estampar essas palavras em suas missões e visões com o intuito de se aproximarem 

do seu público alvo, uma vez que ser sustentável deixou ser um diferencial para se 



tornar algo obrigatório para as companhias. A sustentabilidade empresarial possui três 

pilares principais: Econômico, Ambiental e Social, infalivelmente quando se discute 

sobre o tema não há como dissocia-lo de seus pilares, as empresas fazem questão 

de mostrar o quão positivamente envolvida estão com as questões relacionados ao 

meio ambiente e o que elas fazem para continuar crescendo sem destruí-lo 

mostrando-se economicamente sustentáveis, mas as questões sociais são tratadas 

mais como consequência e substrato de suas ações. 

Paralelamente a isso em 2016 o dicionário Oxford elegeu em 2016 a palavra 

“pós-verdade” como sendo a palavra do ano, adjetivo referente a situações ou 

circunstâncias nas quais fatos concretos possuem menos influência em formar a 

opinião pública do que apelas emocionais e crenças pessoais. Dito isso pode-se 

afirmar que uma empresa é realmente sustentável apenas partindo de suas 

publicações, na sua missão e valor? Se para ser considerar realmente sustentável, 

toda empresa deveria focar nos três pilares, poderíamos concluir que elas dão a 

importância devida ao pilar social? E qual o papel das lideranças na criação e 

manutenção de uma cultura organizacional que preze o desenvolvimento social de 

seus colabores de forma perene? 

Os líderes têm papel fundamental nas companhias, eles são os responsáveis 

por alinhar ações com as missões, valores e visões das empresas, bem como 

gerenciar as expectativas dos stakeholders e maximizar o valor de mercado das 

empresas e lucro aos acionistas. Soma-se ainda a estes fatores a necessidade de ser 

e se manter sustentável corporativamente e, o principal, gerenciar os recursos 

humanos para as atingir todos estes objetivos.  

 

OBJETIVO 

Tem-se como objetivo analisar se líderes, hoje, possuem e fazem o que é 

necessário para que todas estas expectativas sejam alcançadas sem o sacrifício de 

valores e deixar de seguir os pilares da sustentabilidade ou se as empresas fazem 

uso do artifício da pós-verdade para manter uma imagem corporativa positiva com 

relação a sociedade e meio-ambiente. 

Mais especificamente pretende-se definir e analisar como a liderança 

sustentável, correlacionado as características do líder sustentável com o pilar social 

da sustentabilidade, mostrando que o papel do líder é crucial para a construção de 

uma organização verdadeira mente sustentável. 



MÉTODOS 

Este estudo foi conduzido uma investigação sistemática de bibliografias 

relacionadas aos principais temas envolvidos na pesquisa incluindo-se livros, artigos 

científicos, revistas especializadas e pesquisas secundárias. 

Os principais métodos de pesquisa utilizados foram os de Pesquisa 

Exploratória que auxiliou na determinação do melhor método de pesquisa, coleta de 

dados e seleção de fontes de pesquisa. Optou-se por este método pois o mesmo 

facilita insights dado o contexto do tema abordado e sua informalidade, apoiando-se 

em pesquisas secundárias como revisão de literaturas disponíveis ou dados e 

abordagens qualitativas. Através da Pesquisa de Correlação busca-se estabelecer 

uma relação entre temas que não se relacionam de forma direta, neste caso como a 

uma liderança e organizações sustentáveis na era da pós-verdade, contudo as 

correlações não indicam de forma alguma situação causal (de causa e feito). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Desenvolvimento Sustentável, a Evolução de um Conceito 

O termo sustentabilidade tornou-se popular através da Cúpula da Terra, mais 

popularmente conhecida como RIO-92, realizada no Rio de Janeiro em 1992 onde 

acorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD) onde foi evidenciado o impacto do desenvolvimento da humanidade sobre 

o planeta. 

A formação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD) como consequência da Convenção de Estocolmo dirigida pela norueguesa 

Gro Harlen Brundtland, deu origem ao termo Desenvolvimento Sustentável com a 

publicação de seu relatório Our Common Future (Nosso futuro em Comum) em 1897, 

é o ponto de partida deste artigo. O Relatório de Brundtland, como ficou mundialmente 

conhecido apresentou a definição da para Desenvolvimento Sustentável onde afirma 

que a humanidade tem a capacidade de desenvolver-se sustentavelmente e 

assegurar as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações de suprirem suas necessidades (BRUNDTLAND, 1987), ainda em seu 

relatório Brundtland estabelece uma relação causal entre a pobreza e problemas 

ambientas quando afirma que a pobreza é uma das principais causas e também um 

dos principais efeitos dos problemas ambientais, e que de nada valem os esforços 



para solucionar tais problemas sem que também dê-se a devida importância às 

questões sociais. 

Os Pilares do Desenvolvimento Sustentável 

O conceito dos pilares da sustentabilidade é utilizado para ilustrar a inter-

relação entre as principais dimensões do desenvolvimento sustentável, para o 

Laboratório de Sustentabilidade da USP os aspectos econômicos, ambientais e 

sociais devem sempre ser tratados juntos, de outra forma a sustentabilidade não pode 

se sustentar (LASSU). O Lassu ainda afirma que os conceitos podem ser aplicados 

tanto de forma macro, âmbito global, quanto micro, em empresas por exemplo. Na 

Tabela 1 apresenta-se um resumo teórico das principais dimensões da 

sustentabilidade, baseado nas sessões da Agenda 21. 

Tabela 1 - Resumo dos Pilares da Sustentabilidade, dos autores 

Pilar Principal Característica do Pilar 

Ambiental Biodiversidade 

Ecossistema Integrado 

Capacidade de Prover Recursos de Forma Perene 

Econômico Crescimento 

Desenvolvimento 

Produtividade 

Social Equidade 

Empoderamento 

Acessibilidade 

Participação 

Compartilhamento 

Identidade Cultural 

Estabilidade Institucional 

 

Pilar Ambiental — Elimar Nascimento (2012), defende em seu artigo Trajetória 

da sustentabilidade: do ambiental ao social, do social ao econômico que a produção 

e consumo devem ser capazes de garantir que ecossistemas possam manter sua 

autorreparação.  

Pilar Econômico — em termos sustentabilidade, economia trata do aumento 

da eficiência da produção, consumo cada vez mais eficiente dos recursos naturais 

(NASCIMENTO, 2012), em termos empresariais diz respeito a empresa que pode 

gerar lucros, porém não seguindo a filosofia de gerar lucros a qualquer custo.  



Pilar Social — o Relatório de Brundtland definiu o caráter social inicial deste 

pilar, quando relacionada a pobreza com os problemas ambientais afirmando que 

apenas erradicando a pobreza uma solução é possível. Mas hoje tem-se o 

entendimento de que esse pilar também representa o Capital Humano, tanto de uma 

empresa, de uma sociedade e comunidade. Nascimento (2012) ressalta que uma 

“sociedade sustentável supõe que todos os cidadãos tenham o mínimo necessário 

para uma vida digna”. Segundo Jorge Jubilato (2015) atual Diretor de Recursos 

Humanos na C&C Casa e Construção em entrevista para o portal LG Lugar de Gente, 

“é através das pessoas que a organização entrega seus resultados”, afirma que 

também que é papel do líder gerir bem sua equipe para obtenção de resultados 

(LUGAR DE GENTE, 2015). 

 

Era da Pós-Verdade 

No ano de 2016 a palavra “pós-verdade” foi eleita pelo dicionário britânico 

Oxford como sendo a palavra do ano, refere-se a situações ou circunstâncias nas 

quais fatos concretos possuem menos influência em formar a opinião pública do que 

apelas emocionais e crenças pessoais (Oxford, 2016), denota o fato de que 

atualmente há indiferença com relação a verdade e aos fatos, como consequência o 

julgamento dos fatos torna-se nebuloso, afetando todo o comportamento e 

entendimento da sociedade a cerca de um determinado acontecimento. 

No que tange a Sustentabilidade Organizacional as organizações adotaram o 

discurso sustentável fazendo uso da pós-verdade ao notar que a sustentabilidade é 

um fator estratégico de sobrevivência, por exemplo, a Neslté que tem uma meta de 

ganhos ambientais até o ano de 20201, mas financiava o desmatamento e extinção 

do orangotango na Indonésia em 2010 (GREENPEACE, 2010) e foi acusada 

novamente pela organização Rainforest Action Network em 2017 (CONEXÃO 

PLANETA, 2017), os consumidores desde 2010 não deixaram de consumir seus 

produtos mostrando a forma da pós-verdade. 

Liderança Sustentável 

Para Daniel Goleman (2015), o papel do líder e como eles podem e deveriam 

fazer para desenvolver o melhor do seu pessoal é milenar, e que até então existe 

nenhuma pesquisa quantitativa que demonstre quais comportamentos da liderança 

                                                 
1 Nestlé – Sustentabilidade Ambiental < http://corporativo.nestle.com.br/csv/sustentabilidade-
ambiental> 



são necessários para se obter resultados positivos. Gurus da liderança dão conselhos 

baseados na inferência, experiência e instinto. Ainda cita que se um grupo de homens 

de negócio foi questionado sobre quais são as atividades de um líder eles dirão: 

“líderes definem estratégias; eles motivam; eles criam uma missão; eles desenvolvem 

uma cultura”. E se as mesmas pessoas são questionadas sobre o papel do líder eles 

responderam “o papel singular do líder é obter resultados”. 

Andy Hargreaves e Dean Fink são pioneiros na busca de um modelo de 

liderança sustentável, seus estudos publicados no livro Liderança Sustentável 

mostram que as ideias chave para mudanças e continuidade em longo prazo são: 

liderança, liderança sustentável e sucessão da liderança. Por tratar-se de um conceito 

relativamente incomum a definição completa de liderança sustentável por Hargreaves 

e Fink é colocada na integra neste artigo. 

“Liderança sustentável é importante, se dissemina e dura. É uma 

responsabilidade compartilhada, que não esgota indevidamente recursos 

humanos ou financeiros, e que cuida e evita causar danos ao ambiente 

educacional e comunitário ao redor. A liderança sustentável tem um 

compromisso ativista com as forças que o afetam e constrói um ambiente de 

diversidade organizacional que promove a fertilização cruzada de boas ideias 

e práticas bem-sucedidas em comunidades de aprendizagem e 

desenvolvimento compartilhados. ” (HARGREAVES, 2007).  

Hargreaves e Fink possuem uma visão da liderança sustentável voltada para 

escolas e gestores educacionais, mas a definição que encontram retrata será 

adaptada e analisada neste estudo com o objetivo de definir e sugerir um modelo de 

liderança sustentável que seja aplicado macro e microscopicamente em empresas e 

na sociedade. 

Reforçando essa possiblidade David Ulrich (2014) defende a sustentabilidade 

da liderança como “um compromisso de longo prazo e contínuo em relação à mudança 

pessoas e à criação de uma cultura de aprimoramento de liderança” que possa afetar 

a todos dentro de uma companhia. Novamente tem-se uma visão unilateral da 

aplicação da liderança sustentável voltada focada nas ações de um indivíduo, só que 

desta vez dentro de um ambiente organizacional. 

 

RESULTADOS 

Para ilustrar como a pós-verdade se apresenta no mundo organizacional 

correlacionou-se a imagem que a empresa Johnson & Johnson transmite em seu 



portal e marketing oficial com notícias do mercado de trabalho atualmente e também 

como a empresa apresenta o seu Pilar Social, comparando-os com as opiniões de ex-

funcionários que publicam suas experiências no portal de recrutamento 99jobs.com e 

o conhecido Love Mondays. 

Johnson & Johnson é uma empresa multinacional de 131 anos, desde 1993 

instalada no Brasil com o foco inicial em suprir o mercado com produtos hospitalares 

e domésticos e hoje com o lema “Cuidados do Mundo, uma pessoa de cada vez” está 

entre as 20 empresas mais admiradas do mundo segundo a Fortune2 e Wall Street e 

está entre as 20 mais marcas mais autênticas do Brasil segundo estudo da agência 

Máquia Cohn &Wolfe que revela a percepção dos consumidores em todo o mundo, 

que consideram como autêntica uma marca confiável e cumpre com suas palavras e 

também ressalta como fator decisivo a qualidade do produto e o trato com o 

consumidor (EXAME, 2016), soma-se isso as suas estratégias de negócios a empresa 

conseguiu dobrar o seu valor na bolsa americana, valendo 316 bilhões de dólares e 

em 2016 ela figurou com a 59ª empresa mais sustentável do mundo. 

Em fevereiro de 2016 foi multada por seu talco infantil causar câncer após morte 

de uma mulher de 62 anos, condenada por não alertar o público sobre os males que 

o talco poderia causar se fosse usado continuamente, também tentou cobrir e 

influenciar associações que regulam cosméticos, o mesmo fato ocorreu em Maio de 

2016 e Agosto de 2017 e ainda possuí mais de mil processos relacionado ao câncer. 

Ainda assim prevê crescimento de um dígito em 2017, principalmente devido a alta 

demanda por novos e caros tratamentos, dentre eles medicamentos contra o câncer. 

(EXAME, 2017). 

Quando a Johnson & Johnson resume seu Pilar Social dentro de seus pilares 

da sustentabilidade3 em apenas três fatores: Tocar mais vidas a cada dia; Manter 

nossos funcionários seguros e satisfeitos; Empoderar as pessoas para que elas 

fiquem bem. Prega um ambiente único para a construção de uma carreira profissional, 

afirma ter forte compromisso com o desenvolvimento profissional de seus 

colaboradores em um ambiente de respeito aos colaboradores dando suporte ao 

equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Mas, em 2017, a empresa está gastando 

US$ 100 mil para evitar a exaustão de CEOs (EXAME,2017) cuja sua saída repentina 

                                                 
2As 20 empresas mais admiradas do mundo em 2016, pela Fortune 
http://exame.abril.com.br/negocios/as-20-empresas-mais-admiradas-do-mundo-em-2016-pela-fortune/ 
3 Nossos pilares de sustentabilidade - https://www.jnjbrasil.com.br/advsustentabilidadehistoria#1900 



da empresa custa em média US$ 1,8 bilhão para acionista, de acordo com a 

PriceWaterhouseCoopers, contraditoriamente ao que a empresa prega Peter Fasolo, 

diretor de recursos humanos afirma “você não pode separar sua vida pessoal de sua 

vida profissional”, a empresa ainda vem investindo em People Analytics (Análise em 

Massa de Dados de colaboradores) para diminuir a influência humana nas tomadas 

de decisões tanto na contratação quanto na promoção de pessoal, avaliação de 

pessoal e como balizamento para as decisões dos executivos da empresa. 

Contrastando a isso a empresa foi avaliada como possuindo gestores que não 

são abertos a mudanças e conversas para melhoria e que não averigua bem o 

suficiente a saúde e o bem-estar dos funcionários. Outra avaliação da empresa revela 

que a mesma não leva em conta os resultados e meritocracia para o crescimento 

profissional e que a companhia vem limitando paulatinamente o empoderamento que 

prega em seu Pilar Social, principalmente às lideranças, dentre outras opiniões 

encontram-se reclamações por asseio moral, excesso de trabalho (como ilustrado no 

caso dos CEOs) e o mesmo sistema de People Analytics supra citado é apontado 

como falho pois só possui 3 escalas e a grande maioria sempre se enquadra como 

satisfatório não fornecendo visibilidade mesmo à aqueles que entregam resultados 

(LOVEMONDAYS, 2017). 

Analisando-se as informações disponíveis, nota-se que o trabalho dos 

comunicadores da companhia em tornar a imagem da empresa a melhor possível 

surte grande efeito positivo, pois além de prever crescimento econômico em 2017 a 

mesma figura entre as mais admiradas e autênticas mesmo com mais de 1000 

processos, alguns deles perdidos, relacionado ao câncer pelo uso de seus produtos, 

visto que uma das suas maiores fontes de renda está relacionada a produtos para o 

tratamento de câncer. Cabe ao líder como expoente do Pilar Social, das pessoas, 

fazer com que as empresas realmente cumpram com seus credos, o pilar social, 

erroneamente, é tratado apenas como ele foi exprimido por Bruntland onde deve 

erradicar a pobreza e garantir que um futuro para as gerações futuras, muito além 

destes conceitos ele é Capital Humano, logo as empresas devem pensar também, 

segundo o Laboratório de Sustentabilidade de USB (LASSU, 2017) na legislação 

trabalhista, bem estar dos funcionários, em um ambiente de trabalho agradável e na 

saúde do trabalhador e ainda soma-se aqui a comunidade, um líder deve agir de forma 

a garantir que empregados, stakeholders e a comunidade usufruem destes aspectos 

através de empresas sustentáveis e de uma liderança com valores sustentáveis. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A princípio, praticamente toda atividade econômica tem impacto ambiental 

negativo, por isso muitas empresas atualmente investem em comunicação e 

marketing para mostrarem que são social e ecologicamente sustentáveis. Avaliando 

empresas com a Nestlé e a Johnson & Johnson, concluímos que existe uma parcela 

de inverdade sobre aquilo que pregam e aquilo que praticam, mostrando que apesar 

de seus esforços ainda focam no Pilar Econômico e ainda perseguem o lucro a todo 

custo. O Pilar Social só pode ser garantido através do papel do líder que deve garantir 

que as empresas não esgotem recursos humanos e ecológicos nessa busca, as 

empresas devem passar a tomar ações verdadeiras no sentido de realmente contribuir 

com uma sociedade sustentável e deixar de lado o campo das ideias tendo o líder 

sustentável no papel de ampliar as ações reais junto a sociedade buscando 

sustentabilidade e proteção do meio ambiente dentro e fora das empresas. 

 A pós-verdade afeta também o desenvolvimento do líder em sua empreitada 

pela busca pela melhoria, por exemplo, o presidente da Colômbia em 2016 que teve 

seu tratado de paz rejeitado pois afirmam que fazia apologia a homossexualidade 

quando na verdade só pregava a igualdade entre todo e qualquer gênero. A visão 

deturpada dos acionistas e da sociedade podem colaborar para que empresas façam 

uso da pós-verdade para o crescimento a qualquer custo, a exemplo da JBS, 

considerada uma das maiores empresas do Brasil e também está entre as mais 

corruptas também. 

 Uma organização só pode ser considera sustentável quando foca na retenção 

de pessoas e estratégias de engajamento, mas um ponto se destaca ainda mais, 

oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Olhando-se macroscopicamente 

para uma empresa não se pode concluir que ela atenda a demanda do pilar social, e 

sim microscopicamente, principalmente avaliando o papel do líder como o principal 

responsável por prover tais benefícios. 
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