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RESUMO 

O setor de extração mineral tem importância mundial para as sociedades, principalmente devido 

aos inúmeros insumos produzidos, que ao longo da cadeia produtiva fomentam outros setores 

que, por sua vez, vêm a produzir uma diversidade de materiais que tornam possível a vida 

moderna. Dada esta importância e o porte das empresas do setor, são grandes os impactos 

causados pelas empresas nas áreas onde se instalam. Muitas organizações do setor, 

principalmente nas fases de análise de viabilidade e instalação sofrem com custos devido a 

atrasos e até mesmo abandono de projetos. Dentre as causas para os atrasos e abandonos têm-

se os conflitos com as sociedades que vivem no entorno das áreas de extração.  O presente 

trabalho analisa como os custos relacionados ao risco social são comunicados e tratados por 

três grandes empresas do setor de extração mineral em relatórios específicos disponibilizados 

por elas. Após busca sistemática de termos relacionados ao assunto nos relatórios e organização 

dos resultados, quatro unidades de análise foram destacadas: os fatores de risco, as questões de 

reputação, o relacionamento com a comunidade e os custos associados ao risco social, levando 

à conclusão de que as empresas reconhecem por diversas vezes a existência dos custos e riscos, 

mas não fazem uma comunicação específica em relação ao custo do risco social. 

 

Palavras-chave: Risco Social, Setor Extrativo Mineral, Custos. 



 

ABSTRACT 

The mining extractive sector has worldwide importance for societies, mostly because of the big 

range of inputs produced by them that over the supply chain foment other sectors, which in turn 

produce a variety of materials the make modern life possible. Given this importance and the 

extent of the companies in this sector, the impacts caused by them in the places where they 

settle are substantial. Many organizations in this sector, especially on feasibility analysis and 

settlement phases suffer due costs related to delays and even projects abandonment. Among the 

causes for delays and abandonments, there are conflicts with the neighboring societies around 

extraction areas. This work analyzes how the costs related to social risk are communicated and 

treated by three big companies in the mining extractive sector through specific reports provided 

by them. After systematic search related to the subject in those reports, and after organizing the 

results, four analysis units were highlighted: risk factor, reputation issues, community 

relationship and costs associated   to social risk, leading to the conclusion that organizations 

recognize the existence of costs and risks, but they don’t do specific communication about 

social risk costs. 

 

Keywords: Social Risk, Mining Extractive Sector, Costs 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A busca pelas melhores práticas de administração do capital disponível impacta na 

competitividade das empresas, nesse contexto surgem ferramentas de gestão e dentre elas existe 

a Gestão dos Riscos Corporativos (NASCIMENTO; 2009). Devido a questões de 

competitividade geradas pela globalização as empresas buscam maneiras de atingir o melhor 

desempenho ao menor custo (PURCIDONIO, 2006). A gestão dos riscos e dos custos se dá de 

forma ampla a partir das estratégias definidas pelos líderes e vão se realizando à medida que 

atingem os níveis operacionais no negócio. Além disso, a gestão dos custos e dos riscos se dá 

de forma iterativa, onde agentes externos influenciam as decisões tomadas internamente para 

que haja minimização de riscos e custos associados a eles. 

O setor de extração mineral passa por muitas fases até que o negócio se torne operante. 

Dentre essas etapas, a de análise de viabilidade e a construção são as mais representativas em 

termos de suspensão ou abandono de projetos causados por conflitos (FRANKS, 2014). 

Projetos mal dimensionados levam à multiplicação dos custos que, para o setor, já são bastante 

altos. Assim qualquer percentual que venha a somar pode significar prejuízos de longo prazo, 

ou até mesmo o abandono de projetos. 

Um dos custos a se considerar no setor extrativo é aquele relacionado ao risco social. 

Devido à grande sensibilidade das comunidades que são afetadas pela instalação de empresas 

do setor extrativo no seu entorno, conflitos tendem a surgir, podendo variar de protestos a 

conflitos físicos com depredação de propriedade privada e até fatalidades.  

Neste contexto, o presente trabalho vem analisar como os custos relacionados ao risco 

social são tratados e comunicados pelas grandes empresas do setor de mineração e como eles 

se relacionam com a gestão de custos tradicional.  

  

1.2 JUSTIFICATIVA 

Devido à crescente fluidez da informação e à capacidade de unir pessoas em torno de 

um propósito, conflitos com comunidades têm chamado a atenção das organizações (empresas, 

fornecedores, financiadores, etc.). Estes conflitos geram custos que precisam ser gerenciados 
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pelas empresas, e mais do que isso as empresas precisam evitar este tipo de conflito através da 

gestão de riscos. 

O setor extrativo conta com projetos gigantescos que passam pela fase exploratória, 

onde se verifica viabilidade econômica do local que será instalada, passando pelo 

desenvolvimento, época em que estradas são construídas e o local é preparado. Em seguida a 

mina se torna ativa, quando ocorre a extração e beneficiamento de minério; ainda nessa fase, 

deve-se providenciar ainda destinação apropriada de resíduos e rejeitos. Por fim, quando a mina 

se torna inativa é o momento de recuperação e fechamento da mesma. Cada uma destas fases 

traz diferentes impactos sobre o meio ambiente e as comunidades no entorno (ELAW, 2010). 

Em relação ao meio ambiente, os impactos causados pelas atividades das companhias 

do setor extrativo mineral são: impactos nos recursos hídricos devido a vazamentos de 

contaminantes e drenagem ácida da mina 1 ; erosão dos solos; impactos causados pelas 

instalações que contém os rejeitos; impactos na qualidade do ar devido a material particulado e 

gases de combustão; barulhos e vibrações; impactos na vida selvagem, entre outros (ELAW, 

2010).  

Já em relação às comunidades têm-se os impactos sobre os valores sociais: 

Desapropriação de pessoas de seus lugares e reassentamento em outros, onde, em geral o 

reassentamento é feito em locais com condições inferiores das originais. Esta situação é 

agravada em casos de comunidades indígenas devido aos laços culturais com a terra. Em um 

segundo momento há o impacto de migração de pessoas que se mudam para a área de 

mineração, como cidades no entorno; estas localidades não costumam ter uma estrutura 

apropriada para o crescimento repentino levando a aumento da violência, competição por terra 

e problemas sanitários. Pode-se citar ainda, perda do acesso à água potável; mesmo a ideia da 

perda tem gerado conflitos violentos. Por fim, existe a perda dos meios de subsistência causada 

pela poluição de águas, que acaba por impedir atividades como a pesca e a agricultura, e do ar, 

que causa problemas de saúde de curto e longo prazo na população (ELAW, 2010). 

De acordo com o relatório TOP 10 riscos corporativos para mineração e metais 

divulgados pela Ernest&Young (EY) o quarto maior risco enfrentado pelas empresas do setor 

é aquele relacionado à Licença Social para Operar. Dentre os fatores que têm causado impactos 

à imagem do setor e alterado a capacidade das companhias de obterem e manterem suas licenças 

                                                 

1 Drenagem ácida de mina: geração de solução aquosa ácida devido a minerais sulfetados presentes em 

resíduos de mineração. 
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estão: acidentes, doenças, negligência em relação a reabilitação de mina e protestos da 

comunidade (EY, 2016). Nas palavras da própria EY (2016, p.5): 

Companhias de sucesso têm destacado o valor de operar em conjunto com 

comunidades e têm mostrado que é possível se engajar em criação de valor mútua – por 

exemplo, oferecer domínio local e trazer força de trabalho e aquisições de forma também local 

vai produzir um nível melhor de engajamento da comunidade. 

 

É importante evidenciar se e como as grandes empresas do setor extrativo têm tratado 

a gestão dos custos associados ao risco social, já que a forma com que elas tratam tende a se 

tornar tendência para o setor. Além disso, a boa gestão traz economia e viabilidade aos projetos, 

gerando diferencial competitivo. Ainda, o estabelecimento de relações com as sociedades 

afetadas pelas empresas tende a trazer ganhos para ambos: de um lado a empresa com ganhos 

de imagem, redução de custos de remediação, diminuição no atraso do início da operação, 

custos evitados com depredação etc. De outro lado, a comunidade que tem seus interesses 

respeitados, sendo então afetada de forma que sejam mínimos os riscos e prejuízos sofridos e 

que se sinta incluída e empoderada nas decisões que a atingem. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO  

O objeto de investigação refere-se à busca crítica de informações acerca da gestão do 

risco social e dos custos associados a ele. Assim, a pesquisa tem como pergunta principal: Como 

grandes empresas do setor de extração mineral comunicam o custo do risco social em seus 

relatórios?  

Segundo Davis e Franks (2014), a maioria das empresas de extração não identifica, 

entende ou agrega a totalidade de custos de conflitos com comunidades locais. Nesse sentido 

faz-se importante responder questões iniciais como o que é custo? O que é risco? O que é uma 

boa gestão de risco? O que é risco social e quais são os custos associados a ele?  

Como empresas de extração mineral têm atuação global, neste trabalho a busca de 

informações será através de relatórios públicos de empresas com atuação mundial. É possível 

que os custos associados ao risco social não sejam explicitamente identificados em relatórios e 

que por vezes estejam confundidos com outros custos tradicionalmente avaliados pelas 

empresas. 
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1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

A partir da busca e da crítica a informações, o objetivo principal deste trabalho consiste 

em avaliar a presença e grau de análise do risco social, bem como dos custos associados em 

relatórios divulgados por empresas do setor de extração mineral de atuação mundial. 

Dentre os objetivos específicos pretendidos, estão: 

 Descrever custos, riscos e risco social;  

 Delimitar o que vem a ser custos do risco social e diferenciá-los de outros tipos 

de custo; 

 Avaliar até que ponto empresas mineradoras reconhecem a existência do risco 

social e como tratam o assunto. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

A natureza da investigação é básica, já que envolve geração de conhecimentos novos 

sem aplicação prática prevista.  

Quanto ao objetivo pode ser classificada como descritiva tendo em vista a busca de 

informação ser para a descrição dos fatos atuais. 

A abordagem utilizada é qualitativa visto que não há preocupação com 

representatividade numérica. O aprofundamento da compreensão do objeto de estudo é mais 

importante que o tratamento numérico dos dados.  

A pesquisa foi baseada em levantamento bibliográfico e análise documental. 

Foram escolhidos relatórios públicos de algumas empresas do setor extrativo mineral 

nos últimos dois anos. Os relatórios são: 

 Balanço Patrimonial (BP) 

 Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) 

 Form20F – Relatório padronizado apresentado anualmente por empresas com 

ações negociadas nas bolsas de valores americanas. 

 Relatórios de Sustentabilidade. 

A escolha das empresas se baseou na sua importância no cenário mundial e também 

na disponibilidade dos relatórios. São elas: 

 BHP Billiton (Melbourne, Austrália) 

 Rio Tinto (Melbourne, Austrália) 



17 

 

 Vale (Rio de Janeiro, Brasil) 

Nas análises buscou-se termos que auxiliassem a identificar o reconhecimento do risco 

social e dos custos associados.  

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A monografia segue a divisão a seguir: 

Capítulo 1: Considerações iniciais, justificativa do tema escolhido, definição do 

escopo, objetivos e metodologia. 

Capítulo 2: Delimitação do assunto com levantamento de aspectos prévios gerais 

necessários ao entendimento. Definição e explicação de terminologias de custos e riscos, assim 

como a gestão dos mesmos. Ainda, introdução dos assuntos específicos necessários à 

compreensão do tema: riscos de negócio (business risks), risco social e finalmente custos 

associados ao risco social. 

Capítulo 3: Método de análise de relatórios publicados por grandes empresas do setor 

de mineração, onde apresenta-se como a busca e a análise foram feitas, assim como as unidades 

de análise a serem consideradas nos resultados. 

Capítulo 4: Resultados a partir dos relatórios analisados, sobre a comunicação dos 

risco social e custos envolvidos.  

Capítulo 5: Conclusão sobre assunto abordado nos capítulos anteriores. 
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2. DELIMITAÇÃO DO ASSUNTO 

Nesta seção serão discutidos pontos fundamentais à compreensão do assunto do 

trabalho que é risco social. Além das definições básicas de custos e riscos, faz-se necessário 

relacioná-los ao ambiente coorporativo de forma que os custos atribuídos ao risco social possam 

ser diferenciados dos custos e riscos já tradicionalmente avaliados. 

2.1 CUSTOS 

2.1.1 O que é custo 

Antes de se apresentar uma definição para o termo custo, precisa-se definir alguns 

termos ainda mais genéricos que auxiliam a entender a conceituação de custo. Uma primeira 

definição necessária é a de gasto. De acordo com Silva e Garbrecht(2016, p. 61), “O termo 

gasto representa a aquisição de um produto qualquer (bem ou serviço) mediante o sacrifício da 

troca”. Um dos tipos de gastos existentes é o investimento, este é um gasto ativado e se localiza 

nos ativos da empresa (máquinas, estoques, matéria prima, etc.), este gasto fica no ativo até que 

ocorra sua baixa no futuro (SILVA E GARBRECHT, 2016). 

Segundo Martins (2003, p. 17) o custo é um tipo de gasto, porém só é reconhecido 

como tal no momento em que há o efetivo consumo dos fatores produtivos no processo de 

produção, por exemplo: a compra de matéria prima que antes era apenas um gasto, se tornou 

investimento ao ser ativada e finalmente se torna um custo, por ser utilizada na produção. Vale 

ressaltar que os custos não são somente os bens tangíveis, assim, mão de obra, depreciação de 

máquinas, energia elétrica, entre outros, também são custos (SILVA E GARBRECHT, 2016). 

Após definição de custo, é importante diferenciá-lo de despesa, que de acordo com 

Silva e Garbrecht (2016, p.65) “também é um gasto, mas é um sacrifício que a empresa tem 

com o objetivo de gerar receita, e não produto”. Como exemplo pode-se citar as despesas 

administrativas, financeiras e comerciais, estas não podem ser ativadas e são sacrifícios que não 

participam do processo produtivo.  

Por fim, um último termo a se diferenciar de custo é a perda. De acordo com Martins 

(2003, p. 18), a perda não pode ser considerada um gasto, visto que não é um sacrifício 

intencional realizado para obtenção de um produto ou serviço. Esta é um evento de natureza 

anormal, involuntária e imprevisível, prejudicando a empresa de alguma forma. Como 

exemplos pode-se citar incêndios, furtos, greves etc. 
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Para estruturar os termos definidos anteriormente de forma a facilitar o entendimento 

pode-se observar a Figura 1. Nela resume-se a estruturação dos termos utilizados diferenciando 

perdas de gastos, subdividindo gastos em despesas investimentos e custo, e por fim sub 

classificando custos. 

Figura 1 - Estruturação da terminologia de gastos 

 

  

Fonte: Adaptado de SILVA E GARBRECHT, 2016. 

 

Ao se falar sobre custos, há de se esclarecer que existe uma diferença entre custo 

contábil e custo econômico. Essas diferenças mudam a visão daquilo para o que se olha. Os 

contabilistas olham de forma retrospectiva de forma a descrever ativos e passivos na sua visão 

de custos. Por outro lado, tem-se a visão dos economistas e administradores, que por ser voltada 

para o futuro preocupam-se com os critérios a serem utilizados na redução destes custos; os 

mesmos se referem aos custos da utilização de recursos na produção e está atrelado a um custo 

que será definido na próxima seção, o custo de oportunidade (PINDYCK E RUBINFELD, 

2006). 

2.1.2 Classificação de custos 

De forma a facilitar o entendimento de custos e apresentar particularidades pode-se 

classificar os custos conforme algumas características. 

Segundo Vasconcellos (2011, p.165) “O custo, na teoria econômica, é definido como 

a avaliação que um agente econômico faz daquilo que é abdicado quando faz uma escolha”. 

Dessa forma, o conceito de custo de oportunidade seria entendido como “os custos associados 
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às oportunidades que serão deixadas de lado, caso a empresa não empregue seus recursos da 

melhor maneira possível” (PINDYCK E RUBINFELD, 2006, p.182).  

Nesse sentido, o custo tem uma definição subjetiva e, como se refere à escolha do 

agente, é definido na maioria das vezes como “custo de oportunidade da escolha” 

(VASCONCELLOS, 2011). Ainda, segundo Vasconcellos (2011, p. 165), “no contexto de uma 

escolha referente à atividade produtiva, o custo de oportunidade do emprego de uma certa 

quantidade de um recurso é equivalente ao valor que seria gerado por esse recurso caso fosse 

empregado na fabricação de outro bem”. 

Enquanto o custo de oportunidade tem uma definição mais subjetiva e ampla, as 

próximas definições serão mais específicas e objetivas. Uma classificação amplamente 

utilizada, é a de custos fixos e variáveis. Os custos fixos são aqueles que não variam com o nível 

da produção e só são eliminados caso a empresa deixe de operar; já os custos variáveis são 

aqueles que variam quando o nível de produção varia. A junção destes dois custos é o custo 

total. (PINDYCK E RUBINFELD,2006).  

As Figura 2 mostra a evolução dos custos fixos e variáveis conforme o aumento do 

nível de produção:  

 

Figura 2 - Custo Total (CT), custo variável (CV) e custo fixo (CF) conforme nível de produção 

 

Fonte: SILVA E GARBRECHT, 2016  

 

A Figura 2 mostra o custo fixo constante com o aumento da produção e existente 

mesmo quando a produção é zero (PONTO A), enquanto o custo variável se inicia em zero 

onde não há produção (PONTO B) e vai aumentando com o aumento da produção podendo se 

igualar ao custo fixo (PONTO C) e segue crescente. O custo total reflete a soma dos custos 

fixos e variáveis (SILVA E GARBRECHT, 2016).  
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Outra diferenciação importante a se fazer é a de custo marginal e custo total médio. O 

custo marginal, que é incremental, se refere ao aumento do custo devido ao aumento da 

produção em uma unidade (PINDYCK E RUBINFELD, 2006).  

Como o custo fixo não varia conforme a produção o custo marginal depende apenas 

das variações do custo variável, ou mesmo das variações do custo total, ele pode ser definido 

como: 

 

CMg = ΔCV/Δq = ΔCT/Δq 

 

Onde CMg representa o custo marginal, ΔCV a variação do custo variável, Δq a 

variação da quantidade produzida e ΔCT a variação do custo total. Já o custo total médio é o 

custo por unidade de produto, CTMe = CT/q; onde CTMe é o custo total médio, CT é o custo 

total e q é a quantidade produzida. Este custo também pode ser subdividido conforme a parcela 

fixa e variável, sendo CTMe = CVMe + CFMe; onde CVMe é o custo variável médio e CFMe 

é o custo fixo médio, que por sua vez podem ser calculados na forma CFMe = CF/q e CVMe = 

CV/q. (PINDYCK E RUBINFELD, 2006). 

Uma última classificação importante de custos, em uma visão contábil é a de custos 

diretos e indiretos. Os custos diretos são aqueles facilmente identificáveis e apropriáveis ao 

produto ao qual se relacionam, por exemplo embalagens e matérias primas. Por outro lado, os 

indiretos são aqueles custos que se relacionam com o processo produtivo, mas não são 

facilmente apropriáveis ao produto, como o gerente de produção e o aluguel da fábrica. Para os 

custos indiretos metodologias de alocação, como rateios, são utilizadas (BAZZI, 2015). 

 

2.1.3 Gestão de custos 

Cortiano (2014, p.157) afirma que “atualmente, mais do que nunca, empresas buscam 

alternativas, para competir com o mercado internacional. Portanto quando falamos em 

competição, estamos nos referindo a um produto de qualidade com baixo custo”. 

Normalmente pensa-se que as empresas são estruturas criadas para gerar lucro. Mas 

ao contrário do senso comum, na verdade precisam gerar lucros de forma a alcançar os fins que 

almeja na sociedade. Para que atinja esses fins faz-se necessário uma boa gestão estratégica e 

dentre os pontos estratégicos se encontra o custo empresarial (SILVA E GARBRECHT, 2016).  
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O gerenciamento dos custos auxilia as empresas em um crescimento sustentado, com 

base neles as empresas determinam a sobrevivência no mercado que estão atuando. Assim, é 

crucial à sobrevivência das empresas fazer a gestão de custos de curto, médio e longo prazos 

(CORTIANO, 2014).   

A gestão estratégica do custo pode ser subdividida em seus três itens, onde gestão seria 

ter responsabilidade por algo, estratégia seria uma posição no planejamento para se atingir um 

objetivo e custo seria uma ação de sacrifício em trocas realizadas (SILVA E GARBRECHT, 

2016). Então, segundo Silva e Garbrecht (2016, p. 31), “a gestão estratégica de custo é uma 

batalha executada por aqueles que assumem a responsabilidade de elaborar e ou executar um 

plano para mitigar os dispêndios de um processo produtivo”.   

Seguindo o pensamento de que as empresas precisam gerar lucros para alcançar os fins 

que desejam, pode-se analisar a geração do lucro a partir das curvas de receita e custo em um 

mesmo cenário: 

Figura 3 - Relação Lucro, Receita e Custo 

 

 

Fonte: SILVA E GARBRECHT, 2016. 

 

Na figura 3, delimitada por regiões pode-se perceber a região A, de prejuízo tendo em 

vista que o custo total supera a receita total, nesta região o custo fixo é muito expressivo para a 

pequena quantidade vendida. A região B é de lucros crescentes atingindo um máximo no ponto 

B, neste ponto o distanciamento entre as curvas de custo total e receita total é máximo. Em 

seguida a região C é de lucros decrescentes podendo chegar à região D de prejuízos (SILVA E 

GARBRECHT, 2016). O gráfico ilustra a necessidade de escolher a melhor estratégia de custo, 

de forma que se possa alcançar o maior lucro possível. Nas palavras de Silva e Garbrecht (2016, 

p.37): 
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A gestão estratégica de custo, conforme demonstra essa teoria, precisa ser feita 

mediante uma visão sistêmica da empresa. Ou seja, as decisões a serem tomadas precisam 

considerar tanto os elementos endógenos (dentro dos portões da empresa: a fábrica) como os 

exógenos (fora dos portões da empresa: o mercado). Dito de outra forma, uma empresa não 

poderá ter um processo de gestão de custos eficiente sem que antes compreenda como seus 

custos se relacionam com os lucros da entidade. 

  

Para auxiliar no processo de tomada de decisão existe a contabilidade para fins 

gerenciais. Seu objetivo é atender as necessidades dos usuários internos da empresa e, portanto, 

deve ser bastante flexível, ao contrário da contabilidade financeira que é bastante engessada. 

Dentre os aspectos da empresa abrangidos pela contabilidade gerencial pode-se citar o geral, 

preocupação com as contas patrimoniais e de resultado dos demonstrativos; financeiro, geração 

de relatórios para acionistas, credores, investidores e outros interessados; gerencial, 

fornecimento de informações para tomadas de decisão; e de custo que se preocupa com o 

registro dos custos e controle do desempenho da atividade (CORTIANO, 2014). 

 

2.2 RELATÓRIOS 

Os relatórios contábeis são representações informacionais sobre a situação financeira 

das empresas, eles têm função crucial no processo de gestão de custos. Dentre os relatórios 

existentes, três se destacam e são eles:  Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado e 

Demonstração do Fluxo de Caixa. 

O Form20F é um formulário exigido pela Security Exchange Comission (SEC), a 

comissão de segurança de trocas nos Estados Unidos de forma que as empresas prestem 

informações aos potenciais investidores e assim possam negociar ações na bolsa. 

O relatório de sustentabilidade busca a mensuração e então divulgação dos impactos 

socioambientais causados pelas empresas. A adesão à esses relatórios não é obrigatória, 

entretanto a divulgação auxilia a responder as questões e pressões dos stakeholders e também 

respaldam decisões de investidores e acionistas na tomada de decisão (CAMPOS et al., 2012). 

2.2.1 Balanço Patrimonial (BP) 

O balanço patrimonial é um relatório contábil que apresenta informações sobre a 

situação do patrimônio da empresa. Ele traz de forma categorizada a situação da entidade frente 

aos seus bens e direitos (Ativos), deveres e obrigações (Passivo) condição Patrimonial Líquida 

(Patrimônio Líquido). Ele deve ser analisado com cautela porque se refere à situação pontual 



24 

 

da empresa, uma data específica, podendo mudar completamente em curto intervalo de tempo 

(SILVA E GARBRECHT, 2016). 

Uma estrutura básica do balanço patrimonial pode ser vista no Quadro 1: 

Quadro 1 - Estrutura básica de um Balanço Patrimonial 

ATIVO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Ativo Circulante (AC) 

Caixa e Equivalentes de Caixa 

   Caixa 

   Bancos 

   Aplicações Financeiras 

Clientes 

Estoques 

Despesas do Exercício Seguinte 

Passivo Cirvculante (PC) 

Fornecedores 

Empréstimos 

Financiamentos 

Arrendamento Mercantil 

Obrigações Trabalhistas 

Obrigações Tributárias 

Provisões 

Ativo Não Circulante (ANC) 

Realizável a Longo Prazo 

   Estoque a Longo Prazo 

Investimentos 

   Participações em Outras Empresas 

Imobilizado 

   Máquinas, Equipamentos, Prédios 

Intangível 

   Marcas, Patentes 

Passivo Não Circulante (PNC) 

Empréstimos 

Patrimônio Líquido (PL) 

Capital Social 

Reserva de Capital 

(-) Ações em Tesouraria 

Reserva de Lucros 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 

(-) Prejuízos Acumulados 
Fonte: adaptado de SILVA E GARBRECHT, 2016 

 

Em relação à estrutura do Balanço Patrimonial Chagas2 (2013, apud Bazzi,2015): 

Classifica o ativo circulante como os bens ou direitos que serão utilizados pela 

empresa ou convertidos em dinheiro dentro do curto prazo (um ano); o Ativo não circulante por 

sua vez, corresponde aos outros bens e direitos da empresa, de longo prazo. [...] aponta que 

Passivo Circulante é representado pelas obrigações exigidas no prazo de um ano (curto prazo), 

enquanto o passivo não circulante representa as outras obrigações. 

 

Dentre as análises possíveis em um balanço patrimonial Gitman3 (2010, apud Bazzi, 

2015) sugere que sejam feitas com base em critérios e técnicas específicas, e duas técnicas 

citadas seriam: 

1) Análise horizontal: corresponde à avaliação das variações monetárias e percentuais 

ao longo do tempo. Para isso balanços de períodos diferentes são analisados e a 

evolução das contas ou grupos de contas são acompanhados. 

2) Análise vertical: está associada ao estudo das proporções existentes entre as contas 

ou grupos de contas num balanço patrimonial de um período específico.  

                                                 

2 CHAGAS, G. Contabilidade Geral Simplificada. São Paulo. Saraiva. 2013. 

3 GITMAN, L.J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo. Pearson Prentice Hall. 2010. 
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2.2.2 Demonstrações de Resultado (DR) 

A Demonstração de Resultados (DR) é um outro relatório contábil e traz informações 

sobre um período de tempo, diferentemente do caso do balanço patrimonial que traz informação 

pontual no tempo. A demonstração de resultados é bastante interessante na análise do 

comportamento da empresa ao longo do tempo. Ela informa por fim se a empresa teve lucro ou 

prejuízo no período de tempo analisado e subdivide em categorias a receita do período. (SILVA 

E GARBRECHT, 2016). 

A figura 4 ilustra a estrutura básica de um Demonstrativo de Resultado: 

 

Figura 4 - Estrutura básica de demonstrativo de resultado 

 

+ Receita Operacional Bruta 

- Cancelamentos/Abatimentos/Impostos (Venda) 

= Receita Operacional Líquida 

- Custos do Produto/Mercadoria/Serviço Vendido 

= Resultado Bruto 

- Despesas Administrativas e Comerciais/Venda 

= Resultado antes das Desp./Receitas Financeiras 

... Receita (+) ou Despesa (-) financeira 

= Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro 

- Tributação sobre o Lucro 

= Resultado do Exercício (Lucro/Prejuízo) 

Fonte: adaptado de SILVA e GARBRECHT, 2016 

 

Dentre as ferramentas utilizadas para análise de um demonstrativo deste tipo, se 

encontra a demonstração de resultado de tamanho comum. Gitman4 (2010, apud Bazzi, 2015) 

explica que cada item da demonstração pode ser explicado como um percentual da receita. 

Dentre as múltiplas possibilidades dados os níveis do DRE três margens são as mais analisadas: 

a margem de lucro bruto (MB), margem de lucro operacional (MO) e margem de lucro líquido 

(ML): 

 

 

 

 

                                                 

4 GITMAN, L.J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo. Pearson Prentice Hall. 2010. 
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Quadro 2 - Cálculo de margens a partir do DRE 

 

Margem Função Interpretação 

Margem de lucro 

bruto 

MB = Lucro bruto / Receita 

de Vendas 

Quanto maior a margem de lucro bruto, 

melhor (isto é, menor o custo dos 

produtos da empresa) 

Margem de lucro 

operacional 

MO = Lucro operacional/ 

Receita de Vendas 

É preferível uma margem de lucro 

operacional elevada. 

Margem de lucro 

líquido 

ML = Lucro líquido/ Receita 

de Vendas 

Quanto mais elevada a margem de lucro 

líquido de uma empresa, melhor. 

Fonte: BAZZI, 2014. 

 

Outros tipos de análise são possíveis, mas para este trabalho, a análise da proporção 

das composições dos itens da DRE é satisfatória. 

Uma questão de terminologia importante em relação ao demonstrativo de resultados é 

o Custo do Produto/Mercadoria/Serviço Vendido (CPV). O nome utilizado foi custo, porém 

seria mais apropriado chamá-lo de despesa, visto que o CPV representa esforço para geração 

de receita e não de produto. Acompanhando a sequência de sacrifícios, tem-se que gastos 

(matéria prima, máquinas, mão de obra, etc.) foram ativados sendo considerados então 

investimentos, em seguida quando em produção se tornam custos que geram um produto. Este, 

após produzido, volta a ser um investimento no ativo, especificamente nos estoques e após 

passar por esforço de venda para gerar receita é uma despesa. Por questões de uso tão 

consolidado, o nome custo continuou sendo utilizado (SILVA E GARBRECHT, 2016). 

2.2.3 Demonstração dos Fluxo de Caixa (DFC) 

Esta demonstração traz informações sobre os movimentos no grupo Caixa e Equivalentes de 

Caixa do Balanço Patrimonial, durante determinado período. Estas informações são 

importantes na análise da capacidade de geração de caixa das empresas. Os analistas deste tipo 

de relatório estão interessados em como a entidade gera caixa (SILVA E GARBRECHT, 2016). 

O quadro 3 apresenta uma estrutura simplificada deste demonstrativo: 
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Quadro 3 - Estrutura simplificada de um demonstrativo de fluxo de caixa 

 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 

(+) Recebimento de Clientes 

(-) Pagamentos de Fornecedores 

(-) Pagamentos para Empregados 

(=) Caixa Líquido Gerado pelas atividades Operacionais (a) 

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos 

(-) Aquisição de Participação em Empresas 

(-) Compra de Ativo Imobilizado 

(+) Venda de Ativo Imobilizado 

(=) Caixa líquido Gerado pelas Atividades de Investimento (b) 

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento 

(+) Recebimento pela Emissão de Ações 

(+) Recebimento por Empréstimo de Longo Prazo 

(-) Pagamento de Empréstimos de Longo Prazo 

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento (c) 

Aumento/Redução Líquido de Caixa ou Equivalentes de Caixa (a +b + c) 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 
Fonte: SILVA e GARBRECHT, 2016 

2.2.4 Form 20F 

O Form20F é um formulário exigido pela Security Exchange Comission (SEC), a 

comissão de segurança de trocas nos Estados Unidos. Segundo ESTADOS UNIDOS (2016, 

p.3) “sua missão é proteger investidores, mantendo mercados justos, ordenados e eficientes; e 

facilitar a formação de capital”. Este relatório é destinado a empresas estrangeiras com ações 

negociadas nos Estados Unidos e contém informações além daquelas contidas em 

demonstrações contábeis principais (DIAS, 2011). Este relatório é estruturado em três partes e 

16 itens que estão relacionados no quadro 4. 

Quadro 4 - Partes e Itens do formulário Form20F 

Parte 1 

1 – Identidade dos Conselheiros; 

2 – Estatística de oferta e cronograma esperado; 

3 – Informações sobre a condição financeira da companhia, captação de recursos e fatores 

de Risco; 

4 – Dados sobre o negócio da empresa, incluindo produtos, serviços, propriedades, plantas 

em operação e em construção, e fatores que afetam o negócio; 

5 – Dados da administração sobre fatores que afetaram a condição financeira e os 

resultados operacionais da empresa no período das demonstrações contábeis, bem como 

a avaliação gerencial de fatores e tendências com previsão de afetarem a situação 

financeira e resultado em períodos futuros; 
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6 – Dados sobre a qualificação e experiência de diretores e conselheiros, bem como sua 

relação com a empresa e funcionamento dos conselhos. Além, disso, informações de fundos 

de pensão, planos de opção de ações e informações sobre empregados; 

7 – Dados sobre acionistas majoritários ou que possam controlar a companhia e transações 

com partes relacionadas; 

8 – Informações sobre as demonstrações contábeis consolidadas que constam do relatório, 

períodos cobertos e data das demonstrações; 

9 – Informações detalhadas sobre oferta e listagem de ações; 

10 – Informações relevantes não cobertas em outras partes do relatório, especialmente de 

natureza estatutária; 

11 – Dados quantitativos sobre o risco do mercado, como risco de taxa de juros, risco cambial, 

evolução do preço de commodities, quando aplicável; 

12 – Informações detalhadas sobre outros títulos, como garantias e direitos. 

Parte 2 

13 – Inadimplência 

14 – Modificações substanciais nos direitos dos acionistas e no uso dos recursos; 

15 – Informações sobre controles e procedimentos internos, certificado do auditor 

independente e mudanças nos controles internos sobre demonstrações contábeis; 

16 –  

a. se as empresas possuem especialistas financeiros no Comitê de Auditoria ou do 

Conselho Fiscal; 

b. código de ética e conduta aplicável aos diretores executivos e quaisquer funcionários 

que desempenham funções relevantes relacionadas à preparação dos relatórios 

financeiros; 

c. honorários dos auditores independentes e serviços prestados por eles nos dois últimos 

anos fiscais; 

d. isenções dos padrões de registro para o Comitê de Auditoria; 

e. descrição de procedimentos relativos a recompra de ações, quando aplicável.  

Parte 3 

Demonstrações contábeis em si, juntamente com as Notas Explicativas e Parecer da 

Auditoria. 
Fonte: adaptado de DIAS (2011) 

2.3 ORGANIZAÇÕES E GESTÃO DE RISCOS 

Uma organização pode ser entendida, segundo Valeriano (2015, p.4), como um “grupo 

de instalações e pessoas com um conjunto de responsabilidades, autoridades e relações”. Dada 

esta definição, pode-se entender o funcionamento de uma organização a partir de seus 

componentes e principalmente da dinâmica gerada por seus principais componentes: as pessoas. 

As pessoas exercem diversas funções e papéis nas organizações e a relação que existe entre elas 

as torna parte interessadas nos processos. 

Pode-se entender o termo partes interessadas através da argumentação de Valeriano 

(2015, p.5): 
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Partes interessadas são indivíduos ou entidades que assumem algum tipo de risco, 

direto ou indireto, relacionado à atividade da organização. São elas, além dos sócios, os 

empregados, os clientes, os fornecedores, os credores, o governo, as comunidades do entorno 

das unidades operacionais, entre outras. 

 

A partir deste entendimento nota-se que conhecer bem as partes interessadas é de 

grande importância no gerenciamento estratégico das empresas. Como definido anteriormente 

as partes interessadas assumem algum tipo de risco e para este trabalho o risco e gestão de risco 

serão entendidos a partir do olhar de gerenciamento de projetos, tendo em vista ser a fase de 

instalação de uma empresa do setor extrativo um grande projeto. 

 

2.3.1 O risco e a gestão de risco 

Valeriano (2015, p. 220) define o gerenciamento dos riscos como “processos 

sistemáticos de identificação, análise e avaliação dos riscos e no estabelecimento de adequadas 

respostas a eles”. Entendendo-se o risco como a possibilidade de ocorrência de um evento ruim 

duas dimensões se abrem: a probabilidade de ocorrência e o impacto sobre o projeto 

(VALERIANO, 2015). 

Os objetivos do gerenciamento do risco são, então, “aumentar a probabilidade e o 

impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no 

projeto” (PMI, 2013, p. 309). Ainda segundo o PMI (2013, p. 309): 

As organizações entendem o risco como o efeito da incerteza nos projetos e 

objetivos organizacionais. As organizações e as partes interessadas estão dispostas a aceitar 

vários graus de riscos, dependendo da sua atitude em relação aos riscos. A atitude das 

organizações e das partes interessadas em relação aos riscos pode ser influenciada por um 

número de fatores, que são classificados em três tópicos: apetite de risco, tolerância a risco e 

limite de riscos. 

 

Para a realização da gestão de riscos a estruturação sugerida pelo PMI (2013) é de 

planejar e gerenciar os riscos, identificar os riscos, realizar análises qualitativas dos riscos, 

realizar análises quantitativas dos riscos, planejar as respostas aos riscos e controlar os riscos. 

Cada processo sugerido pelo PMI interage entre si e também com outras áreas como por 

exemplo a gestão de custos, mas esta relação será explorada mais adiante. 

Abaixo tem-se breve descrição de cada processo sugerido na estruturação da gestão de 

riscos pelo PMI (2013): 

 Planejar e gerenciar os riscos: Este processo consiste em como conduzir as 

atividades de gerenciamento de riscos, um documento chamado “Plano de 

Gerenciamento de Riscos” é gerado nesta fase fornecendo informações para as 

fases posteriores. Além disso para esta fase entradas de partes interessadas são 
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consideradas no planejamento. Como ferramentas para este processo sugere-se 

reuniões e opinião especializada (alta administração, partes interessadas, 

gerentes de projetos, especialistas na área, consultores e associações 

profissionais e técnicas). 

 Identificar os riscos: Nesta fase é feita a identificação dos riscos e 

documentação. Esta fase recebe entradas de diversas dimensões de um projeto 

como cronograma, custos, recursos humanos, aquisições e partes interessadas. 

A partir destas entradas e de ferramentas de identificação de riscos oferece a 

saída que é um registro de riscos contendo a listagem de riscos identificados e 

respostas potenciais. Dentre as ferramentas e técnicas cita-se revisão de 

documentações como projetos anteriores, brainstorming, técnica delphi, 

entrevistas, análise de causa raiz, diagramas, matriz SWOT5, entre outros.  

 Realizar análises qualitativas dos riscos: É um processo de priorização que 

permite aos gestores focar em riscos de alta prioridade e reduzir o nível de 

incerteza. Pode-se usar ferramentas como uma matriz de probabilidade e 

impacto, categorização dos riscos, avaliação da urgência e opinião 

especializada. Como saída tem-se a atualização do registro de riscos. 

 

 Realizar análises quantitativas dos riscos: Similar à análise qualitativa, porém 

traz informações quantitativas que apoiam a tomada de decisão e reduz ainda 

mais o grau de incerteza de um projeto. Como ferramentas sugere-se 

distribuições de probabilidade, analises de sensibilidade, análise de valor 

monetário esperado e modelagem e simulação. E como saídas é possível gerar 

uma análise probabilística do projeto, lista priorizada dos riscos quantificada e 

tendência nos resultados da análise qualitativa.  

 Planejar as respostas aos riscos e controlar os riscos: Nesse processo busca-

se aumentar oportunidades e reduzir ameaças aos objetivos do projeto através 

do desenvolvimento de opções e ações. No caso de risco negativos quatro 

estratégias podem ser utilizadas que são: prevenir (eliminação da ameaça ou 

proteção do projeto contra seu impacto), transferir (a responsabilidade pelo 

                                                 

5 SWOT – Do inglês Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades, 

Ameaças) 
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risco e seu impacto é transferida para terceiros), mitigar (reduzir a 

probabilidade de acontecer ou reduz o impacto) e por último aceitar 

(reconhece-se a existência do risco e não age). Dependendo do resultado desse 

processo muitas dimensões do projeto podem ser alteradas, como custo, 

cronograma, escopo, qualidade, aquisições, recursos humanos, e outros. 

 Controlar os riscos: Este último processo é iterativo e tem a ver com o 

monitoramento dos riscos identificados e tratados anteriormente, identificação 

de novos riscos e avaliação do processo de gestão de riscos. Como ferramentas 

pode-se fazer reavaliação dos riscos, auditorias, análises de variação e 

tendências, medição do desempenho técnico, análise de reservas e reuniões. 

Como saídas tem-se informações do desempenho atual, solicitações de 

mudança (ações corretivas e ações preventivas), e atualizações nos documentos 

do projeto. 

 

A metodologia acima é bastante abrangente no que diz respeito a gestão de riscos e 

pode ser de grande utilidade no tratamento de riscos sociais. Estes serão tratados mais à frente 

no trabalho. 

 

 

2.3.2 Riscos no contexto corporativo (business risk) 

De acordo com Graetz (2015, p. 8-9) o risco coorporativo (business risk) pode ser 

entendido como “ameaças potenciais e impactos indesejados nas operações, no capital de 

reputação, market share e rentabilidade de uma empresa como consequência de decisões de 

operação e estratégias e de respostas exógenas de outros atores a estas decisões e estratégias”.  

A minimização destes riscos é de grande interesse das empresas, já que estes a 

impactam financeiramente. Os principais benefícios são maior valor e lucros aos investidores, 

a melhora no capital de reputação e redução dos custos de paralisação devido ao prejuízo de 

tempo e de perturbação social (AMIT, WERNERFELT6, 1990, apud Graetz, 2015). 

                                                 

6 AMIT, R.; WERNERFELT, B.. Why do firms reduce business risk? Academy of Management 

Journal.  V.33 n.3 p. 520–533. 1990. 
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O conceito de capital de reputação é bastante importante no entendimento do risco 

social e como ele pode afetar as operações e a lucratividade de uma empresa. Este capital é 

função valiosa no poder de barganha de uma empresa. Segundo Joyce & Thomson (2000, p. 1): 

Quando uma empresa tem uma boa reputação (participação em negociações de boa-

fé, manutenção das melhores práticas em gestão social e ambiental, contribuindo para a 

economia local e demonstrando respeito pelos direitos dos stakeholders, etc.) irá tem 

preferência de acesso a áreas prospectivas e projetos.  

 

Do lado posto às companhias com bom capital de reputação tem-se as companhias 

com baixo capital de reputação que segundo GRAETZ (2015, p. 9) “provavelmente terão suas 

operações paralisadas ou impedidas pelas ações de governos, poderes reguladores, ONG’s 

atores comunitários”.  

São cinco os tipos de riscos coorporativos: social, técnico, econômico/financeiro, 

ambiental e político/legal. O risco do tipo social se relaciona a perturbações sociais que afetam 

a capacidade de operação da empresa como movimentos, greves, ações legais e outras pressões 

públicas, este risco diminui o capital de reputação. O risco técnico tem a ver com a falha de 

equipamentos e da planta assim como falhas de design e engenharia. Por sua vez, o risco 

econômico/financeiro se relaciona com ameaça de lucros reduzidos, redução ao acesso ao 

capital, perdas financeiras devido a danos de propriedade, perda de market share, aumento de 

taxas, pagamento de multas e custos de litígio. O risco ambiental fala de consequências 

advindas de depredação ambiental como custos de reabilitação, além da própria ameaça aos 

recursos ambientais. Por fim os custos políticos/legais têm a ver com a perda de licença para 

operar, estatização, mudança de regulações/ legislações, aumento de taxas do negócio, despesas 

de litígio (GRAETZ, 2015). 

Apesar da classificação acima em cinco tipos de riscos, deve-se levar em conta que 

eles não necessariamente possuem o mesmo peso; logo, investidores ao tomar decisões podem 

dar mais valor a um ou outro, em geral o econômico. Além disso, os outros quatro tipos de risco 

podem ser transformados no risco econômico, o que é interessante, já que traduzir estes riscos 

em dinheiro chama a atenção dos investidores e traz respaldo para as tentativas de 

convencimento no ambiente corporativo. 

Ressalta-se, então, que o risco social como um risco coorporativo - que pode ser 

convertido em risco econômico - é capaz de gerar as consequências citadas anteriormente, seja 

pela não gestão, seja pela má gestão do risco coorporativo. O risco social irá ter a devida atenção 

coorporativa e, portanto, reconhecimento como risco coorporativo, caso o negócio falhe em 

prevenir os impactos causados por ele (GRAETZ, 2015).  
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Devido à uma questão de contemporaneidade atrelada à não prática da gestão direta 

do risco social o que as empresas têm feito é prevenir o risco social a partir da prevenção 

generalizada do risco coorporativo (GRAETZ, 2015). Seria muito vantajoso para as empresas 

perceberem que o investimento em relacionamento com a comunidade é mais uma vantagem 

competitiva do que um custo, restrição ou ato de caridade (PORTER e KRAMER, 2011). 

 

2.4 RISCO SOCIAL E CUSTOS 

2.4.1 O que é risco social 

Dentre os diversos tipos de risco apresentados anteriormente, necessita-se definir e 

explorar mais profundamente o risco social, tendo em vista suas peculiaridades e características. 

Apenas recentemente, líderes de empresas têm levado em consideração que a atuação de suas 

organizações pode gerar reações por parte de indivíduos e comunidades que coloquem em risco 

as operações das companhias; estes são chamados riscos sociais. (GRAETZ, 2015). 

De acordo com RIO TINTO7 (2011, apud Graetz, 2015): 

 

O termo risco social cobre uma série de ameaças e oportunidades para o negócio 

que podem resultar de como ele impacta e interage com a comunidade e os stakeholders. Riscos 

sociais podem direta e indiretamente causar perdas ou ganhos de produção, afetar o cronograma 

em desenvolvimento e impactar as despesas de capital, o que no limite irá afetar o valor presente 

líquido (VPL). Por exemplo, ao falhar na adequação da gestão do patrimônio cultural pode levar 

a dissidência com a comunidade, chegando a protestos e então atraso de produção ou suspensão. 

Riscos sociais também podem ter consequências não econômicas para a ‘licença 

social para operar” da Rio Tinto com comunidades locais e impactar nossas relações com 

autoridades do governo e outros stakeholders. Por exemplo, relações pobres com comunidades 

podem levar a desistência de apoio para estabelecer ou expandir as operações. Isso pode fazer 

com que permissões, acordos e outras concessões sejam mais difíceis, mais onerosas e 

potencialmente impossíveis de se conseguir. 

 

Em outra citação Joyce & Thomson (2000) defendem que “a viabilidade de projetos 

fica ameaçada porque eles são considerados socialmente inaceitáveis, um fenômeno que 

descrevemos com risco social”. Em mais uma contribuição temos Kytle & Ruggie (2005, p. 1) 

afirmando: 

De uma perspectiva da empresa, o risco social, como qualquer outro risco, surge 

quando seu próprio comportamento ou a ação de outros no seu ambiente de operação cria 

vulnerabilidades. No caso do risco social, stakeholders podem identificar estas vulnerabilidades 

a fazer pressão para mudanças de comportamento da empresa. 

 

                                                 

7 Rio Tinto. 2011. Social Risk Analysis Guidance Note. London: Rio Tinto. 
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Dadas as definições acima percebe-se uma convergência para o entendimento de risco 

social. Este seria decorrente da contestação social da atuação do agente econômico (as 

empresas). Atuações que não correspondam às expectativas geradas nas comunidades podem 

levar a diversos tipos de reação, que podem atingir diferentes níveis de gravidade. Estas reações, 

inclusive a mera possibilidade das mesmas, geram custos, que serão detalhados à frente. 

2.4.2 Custos associados ao risco social 

Em estudo feito pela Iniciativa de Responsabilidade Social da Universidade de 

Harvard, em parceria com a Universidade de Queensland na Austrália, 50 casos de conflitos 

comunidade-companhia foram analisados e uma tipologia de custos foi elaborada. Em seguida 

essa tipologia de custos foi interpretada por líderes de grandes organizações, em um total de 45 

entrevistas. Entre os líderes, se encontravam indivíduos da indústria de mineração em nível 

sênior e também firmas de advocacia, instituições financeiras e institutos de pesquisa (DAVIS, 

2014). Essa tipificação será apresentada abaixo e será a base para as análises dos relatórios e 

demonstrativos que estarão presentes no trabalho. 

No quadro 5, pode-se acompanhar a tipificação de custos aos quais estão sujeitas 

companhias do setor extrativo mineral como consequência de conflitos com comunidades locais: 

 

Quadro 5 - Tipificação de Custos Relacionados a conflitos com comunidades 

 

TIPO DE CUSTO PARA A COMPANHIA 

SEGURANÇA - Pagamento para forças do estado / particulares 

- Aumento no custo operacional (cercas, patrulhas, 

escoltas, transporte, alarme e monitoração, mobilidade 

reduzida) 

- Aumento da gestão e treinamento em segurança 

(tempo de equipe, produção perdida, custo dos 

programas) 

MODIFICAÇÃO DE PROJETO - Custos de modificação de escopo: aplicação / 

redesenho/ legais 

- Trabalhos adicionais 

GESTÃO DO RISCO - Seguro (maiores coberturas, classificação de risco, 

desistência de coberturas) 

- Expertise legal (jurídica) e de conflitos (especialistas 

em treinamento, mais trabalhadores) 

DANO MATERIAL - Destruição de propriedade privada 

- Destruição de propriedade pública 

PERDA DE PRODUTIVIDADE - Operação descontinuada (voluntária ou forçada); 

- Fechamento temporário; 

- Perda de oportunidade para futura expansão ou novos 

projetos; 



35 

 

- Interrupções da produção (atrasos indefinidos, 

absenteísmo)  

- Atrasos de entregas 

- Regulação mais pesada, minuciosa 

CAPITAL - Perda de valor da propriedade  

- Incapacidade de pagar débitos 

- Dificuldade de conseguir mais capital 

- Instabilidade/perda de valor do preço de ações. 

PESSOAS - Tempo de equipe gasto em gestão de risco e conflito; 

- Custos de remediação (encontros, negociações, 

mediadores); 

- Custos de reféns (pagamento de resgate, operações de 

regate, compensações); 

- Prisão de trabalhadores; 

- Ferimentos e fatalidades; 

- Baixa moral e stress; 

- Reter pessoas (salários mais altos, pacotes de 

compensação, bônus) 

- Recrutamento 

REPUTAÇÃO - Maiores desembolsos em relações públicas 

(consultores e disseminação de informação) 

- Desvantagem competitiva (impacto na marca e 

confiança do investidor) 

REPARAÇÃO - Compensações (pagamentos fora de processos legais) 

- Multas 

- Maiores obrigações sociais e com o meio ambiente 

(saúde, educação e treinamento, provisão de outros 

serviços, limpeza, custos de remediação) 

- Custos administrativos de litígio (custo dos 

procedimentos, julgamento e liquidação) 
Fonte: Davis (2014) 

 

Através do estudo mencionado anteriormente algumas conclusões foram apresentadas. 

Primeiramente, os eventos gatilhos8 de conflitos mais comuns são ambientais; dentre eles, os 

casos mais presentes são poluição e disputa pelo acesso a recursos naturais. Já fatores mais 

comuns que não foram gatilhos, mas que afetaram a relação comunidade-companhia foram: a 

distribuição dos benefícios gerados pelas empresas para a comunidade, as mudanças na cultura 

e costumes da comunidade, e as questões de comunicação e de consulta à comunidade. Uma 

segunda conclusão é que as fases de análise de viabilidade e de construção são aquelas mais 

representativas na proporção de projetos que foram suspensos ou abandonados devido a 

                                                 

8 Eventos gatilhos são aqueles que provocam conflitos diretamente, enquanto os não-gatilho são aqueles 

que afetam a natureza da relação entre as partes, mas não necessariamente provocam conflitos (DAVIS, 2014). 
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conflitos. Os autores apontam que, durante estas fases, o local sofre os maiores impactos de 

superpopulação e apontam também que são nestas fases em que a comunidade, dado o devido 

incentivo, consegue influenciar nas decisões. Por fim, os autores mostram que os conflitos 

podem passar de campanhas e ações de protesto a danos à propriedade e, até mesmo, 

consequências físicas para as pessoas, como ferimentos e fatalidades (DAVIS, 2014). 
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3. ANÁLISE DE RELATÓRIOS 

3.1 DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

O primeiro passo foi a busca dos relatórios Form20F, demonstrativos e relatórios de 

sustentabilidade para as empresas Vale S.A., BHP Billiton e Rio Tinto para os anos de 2015 e 

2016. Dada a natureza básica da investigação, é com base neles que a geração de conhecimentos 

novos se firma.  Dado seu objetivo descritivo estes relatórios são a base de informações para 

que os fatos atuais possam ser descritos. 

Em seguida, considerando a abordagem qualitativa do trabalho, os relatórios foram 

analisados de três formas: 

1) Através da busca de termos relacionados ao assunto, seguida de análise da 

relevância e da relação com o tema do trabalho. As seguintes palavras-chave foram 

utilizadas: conflito, comunidades, disputas, danos, reputação, mitigação. A busca 

foi realizada em língua inglesa devido ao formato em que se encontram os 

relatórios. 

2) Através de leitura e análise em secções específicas, conforme a estrutura de 

relatório apresentado. Assim, seções dedicadas aos assuntos gestão de risco, 

interações com a comunidade foram avaliadas em sua totalidade.  

3) Análise específica dos demonstrativos financeiros, onde cada linha dos 

demonstrativos (Demonstrativo de Resultados do Exercício – DRE; 

Demonstrativo de Fluxo de Caixa – DFC; Balanço Patrimonial-BP) foi analisada 

em busca de termos onde os custos relacionados ao risco social tivessem maior 

probabilidade de ser encontrados, como provisões, gastos, despesas e custos. Em 

seguida buscou-se maior especificação através das notas explicativas, que 

detalham o conteúdo condensado que é apresentado em cada demonstrativo. 

Após realizadas as análises indicadas acima, os resultados encontrados foram alocados 

nas unidades de análise, onde foram então discutidos.  

A análise dos demonstrativos financeiros e notas explicativas referentes a eles não 

trouxe resultados para serem apresentados neste trabalho. Estas ferramentas não foram 

utilizadas pelas empresas com o objetivo de demonstrar os custos do risco social ou mesmo o 

risco por si só. Algumas possibilidades podem ser levantadas nesse sentido: a falta de 
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monetização dos custos associados ao risco social, o fato destes custos estarem muitas vezes 

dentro de outros gastos de forma indireta, como nos gastos com segurança, infraestrutura, perda 

de valor de mercado da empresa entre outros, não sendo assim explicitamente demonstrado nos 

demonstrativos. Por esta razão não foi criada uma unidade de análise para os demonstrativos 

financeiros. 

3.2 DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE 

A partir das análises dos relatórios percebeu-se alguns pontos relevantes comunicados 

pelas empresas, havendo convergência em alguns deles e diferenciações em outros. Para 

apresentação dos resultados deste trabalho, as seguintes unidades de análise foram 

estabelecidas : 

Quadro 6 - Unidades de análise para os resultados 

UNIDADE DE ANÁLISE DESCRIÇÃO 

Reputação Quais são as considerações feitas pelas empresas acerca dos fatores e eventos 

que podem afetar a reputação. 

O quanto o fator comunidade e outros stakeholders influenciam as questões de 

reputação. 

Como apresentam reputação atrelada a custos. 

Relacionamento com a 

comunidade 

Como são apresentadas as considerações das empresas em relação à 

comunidade. 

Qual a visão estratégica das empresas e o reconhecimento da importância desse 

relacionamento para as empresas. 

De que forma o relacionamento com a comunidade pode reduzir os riscos e 

trazer benefícios para as partes. 

Questões específicas como exemplos de processos legais, litígios, 

desapropriações, interferências culturais e comunidades indígenas. 

Fatores de risco Como os fatores de risco são apresentados.  

Quais fatores são considerados, como é feita a classificação.  

Como os riscos do negócio (business risks) são estruturados e divulgados. 

Quais as considerações a respeito do risco se relacionam com o social. 

Custos Informações de custo colocadas diretamente. 

Relação dos custos identificados nos relatórios com a classificação de custos 

associados ao risco social subdivididos em segurança, modificação de projeto, 

gestão do risco, dano material, perda de produtividade, capital, pessoal, 

reputação e reparação (DAVIS, 2014). 

 

Fonte: O autor 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 A IMPORTÂNCIA DA REPUTAÇÃO 

Segundo Rio Tinto (2016b, p.6) em seu relatório Form-20F a reputação do grupo é um 

dos principais riscos e incertezas que afeta a empresa e sua capacidade de alcançar seus 

objetivos estratégicos. Ainda, a Rio Tinto (2016b, p.9) aponta, no mesmo relatório, como risco 

de conformidade, a influência de parceiros estratégicos e terceiros na reputação, já que a 

habilidade de controlar estas partes varia. Cita ainda que a reputação do grupo e as licenças 

regulatórias são dependentes de conduta apropriada e como consequências citam multas, perda 

do valor de ações e prejuízos no negócio; citam como custos os de interrupção enquanto 

respondem alegações ou investigações e os de tomar ações de remediação. 

De acordo com BHP Billiton (2016b, p. 37) em seu relatório Form-20F as questões de 

reputação estão atreladas a seus ativos não geridos por ela, já que estes podem não cumprir com 

os mesmos padrões, controles e procedimentos de saúde, segurança, meio ambiente e 

comunidade. Cita que o não cumprimento destes padrões pode levar a maiores custos devido a 

redução da produção, custos de litígio e ações regulatórias, atrasos e interrupções. Neste mesmo 

sentido colocam também a possibilidade de contrapartes, como fornecedores, empreiteiros e 

clientes não seguirem estes mesmos padrões citados anteriormente. 

Em riscos relacionados a sustentabilidade, mais especificamente àqueles relacionados 

à comunidade, no relatório Form-20F, BHP Billiton (2016b, p. 38, tradução nossa): 

 

Comunidades locais podem ser diretamente impactadas por nossas operações de se 

tornar insatisfeitas ou se oporem a novos projetos, através inclusive de ação legal, 

potencialmente afetando cronogramas, custos e produção, e em casos extremos viabilidade e 

adversamente impactando nossa reputação e licença para operar. Os riscos relacionados à 

comunidade podem incluir protestos ou agitações civis, reclamações pelos mecanismos de 

queixa, e através de ativismos, podendo causar atrasos ou mudanças em projetos e interrupções 

em operações existentes. Nossas operações ou atividades também estão sujeitas a impactos 

adversos nos direitos humanos ou violações de outras leis e convenções. 

 

Sob a mesma ótica, em seu relatório Form-20F, Vale S.A. (2016b, p.5, tradução nossa) 

diz: 

Disputas com comunidades onde operamos podem surgir de tempos em tempos. 

Em algumas instâncias, nossas operações e reservas minerais estão localizadas em ou perto de 

terras pertencentes a pessoas indígenas ou outros grupos de stakeholders. Algumas de nossas 

minas e outras operações estão localizadas em territórios onde o título pode estar sujeito a 

disputas e incertezas, ou em áreas reivindicadas para agricultura ou propósitos de reforma 

agrária, o que pode levar a desentendimentos com donos de terras, movimentos sociais 

organizados, comunidades locais e o governo. É possível que sejamos obrigados a consultar e 
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negociar com estes grupos como parte do processo de obter licenças obrigatórias para operar, 

para mitigar o impacto de nossas operações ou obter acesso às terras deles. 

Desentendimentos ou disputas com grupos locais, incluindo pessoas indígenas, 

movimentos sociais organizados e comunidades locais, poderiam causar atrasos ou 

interrupções, adversamente afetar nossa reputação ou de alguma forma dificultar nossa 

habilidade de desenvolver nossas reservas ou conduzir nossas operações. Manifestantes 

tomaram ações para interromper nossas operações e projetos, e eles podem continuar a fazê-lo 

no futuro, o que pode ameaçar nossas operações e adversamente afetar nosso negócio. 

 

Percebeu-se durante o processo de busca que de fato existe uma preocupação com as 

questões de reputação, principalmente no que tange a gestão do risco. Isso acontece devido a 

possibilidade de perda de permissões e licenças ou mesmo devido a futuros projetos que 

ficariam prejudicados por problemas de reputação. Além disso existe uma preocupação com a 

confiança dos investidores, que poderia ficar prejudicada em casos de má reputação. Por fim, 

existem ainda os custos citados nos relatórios que estão associados à interrupção e aos atrasos 

da operação e dos novos projetos, aos custos legais de litígio e remediação e aos custos de perda 

de valor de ações. 

4.2 RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE 

A forma como as empresas se relacionam com a comunidade e a maneira como isso é 

divulgado através de relatórios foram analisadas principalmente a partir dos relatórios de 

sustentabilidade, onde explicam esse relacionamento e também através dos casos que 

apresentam nesses relatórios. Além disso, nos relatórios Form-20F algumas considerações 

foram feitas, principalmente quando reportam os casos que foram levados à justiça. 

4.2.1 Rio Tinto  

A empresa Rio Tinto possui um comitê de sustentabilidade que supervisiona em nome 

do conselho, os processos de gestão, padrões e estratégias que são elaborados para gerir os 

riscos em saúde, segurança, ambiente, comunidade e performance social. Informam em seu 

relatório de sustentabilidade de 2016 que que seus valores se apoiam na forma como gerem os 

efeitos econômicos, sociais e ambientais das operações (RIO TINTO, 2016a). 

De uma forma sintética, ao explicar seu ciclo de negócios, a Rio Tinto coloca como 

como são suas ações em cada fase em relação às comunidades. Os resultados podem ser vistos 

no quadro 7: 
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Quadro 7 - Ações da Rio Tinto em relação às comunidades no seu ciclo de negócios. 

Fase Ação 

Explorar e avaliar Informou-se que exploram respeitosamente e se 

comprometem com comunidades locais cedo. 

Desenvolver Informou-se que buscam o mínimo impacto negativo 

associado com suas atividades, em pessoas, 

comunidades e meio ambiente. 

Mineração e Processamento Informou-se que nesta fase a operação traz benefícios 

diretos e indiretos para as economias locais, através de 

pagamentos de impostos e royalties, emprego e 

oportunidades de aquisições. 

Mercado e Entrega Nada relacionado às comunidades. 

Fechamento e Reabilitação de mina Destacou-se que o planejamento do fechamento e 

reabilitação começa em fases iniciais do 

desenvolvimento e que objetiva minimizar custos e 

obrigações financeiras, sociais e ambientais. 

 

Fonte: adaptado de Rio Tinto (2016a) 

 

A Rio Tinto informa que busca desenvolver relações fortes, de confiança e duráveis 

com as comunidades. Inicialmente, assume avaliações de impacto social, de forma a entender 

as implicações de suas atividades e reduzir qualquer impacto negativo. Informa que colabora 

com comunidades locais para desenvolver acordos claros e transparentes, que são essenciais 

para obtenção do acesso às terras que precisa e para direcionar os benefícios para aqueles 

afetados pelas atividades. Em relação à necessidade de reassentamento informa que podem ser 

necessários, mas que somente são feitos quando é inevitável (RIO TINTO, 2016a). 

Como a estrutura do negócio de extração depende do acesso à terra, de forma estável 

e durante o tempo que perdurar a mina é interessante que a empresa estabeleça relações de 

reciprocidade com as comunidades. Assim, a Rio Tinto em seu relatório de sustentabilidade de 

2016, enaltece esse tipo de parceria em uma seção chamada “Negociando parcerias mutuamente 

benéficas e de longo prazo”. Nesta seção informa que muitas de suas instalações estão em terras 

que têm significado particular para as comunidades, incluindo comunidades indígenas e que 

lida com essa situação através de acordos com a comunidade, desde o planejamento até o 

fechamento. Diz também que a proteção e a gestão da herança cultural em conjunto com a 
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comunidade contribuem para a qualidade dos relacionamentos e evita atrasos, ações legais e 

custos de conformidade (RIO TINTO, 2016a). 

4.2.2 BHP Billiton 

O presidente da BHP Billiton, Andrew Mackenzie, no relatório de sustentabilidade de 

2015, informa que a empresa desenvolveu, em 2015, uma estrutura para guiar os investimentos 

sociais até 2020. A estrutura de investimento social abrange temas de governança, capacidade 

humana, inclusão social e resiliência ambiental. Mackenzie informa, ainda, que a BHP Billiton 

continua fazendo contribuições positivas para o desenvolvimento econômico e social das 

comunidades que a recebe, exemplificando com oportunidades de trabalho, compras de 

produtos e serviços locais e desenvolvimento de infraestrutura e instalações. Além disso destaca 

o investimento de 225 milhões de dólares em programas para comunidade ao redor do mundo 

(BHP BILLITON, 2015a). 

Segundo a BHP Billiton (2015a, p.6), o indicador de performance “Nenhum incidente 

com a comunidade” não foi alcançado em 2015 devido a dois incidentes de colisão em estradas 

públicas. 

Ao apresentar o tema “Sociedade” no relatório de sustentabilidade de 2015, a BHP 

Billiton (2015a, p.44) informa que se esforça para ser um parceiro valioso para as comunidades 

e destaca que suas commodities auxiliam no desenvolvimento e urbanização melhorando os 

padrões de vida. Informa ainda que auxilia economias através de empregos, impostos e royalties. 

A companhia procura também identificar necessidades sociais e recursos existentes para fazer 

investimentos sociais e salienta a introdução do investimento social de 1% dos lucros antes de 

impostos. Por fim, informa que se engaja com comunidades indígenas. Estes temas são 

detalhados ao longo do relatório. 

Um dos aspectos relacionados à insatisfação de comunidades no entorno de operações 

de extração mineral é o barulho. Neste contexto informa que nos últimos dois anos houve 

declínio de registro de reclamações pelas comunidades e exemplifica com o caso de 

reclamações em 2015 com um projeto de redução de ruído que foi realizado na BHP Billiton 

Mitsubishi, usando materiais de absorção de som e perda de transmissão. Após o projeto não 

houve mais reclamações. Este relato está presente na parte “Sociedade”, na seção “Engajando 

Efetivamente em Comunidades” subseção “Respondendo a preocupações de stakeholders” 

(BHP BILLITON, 2015a). 
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Ainda na mesma seção anterior, a empresa informa que teve reclamações de 

comunidades na Colômbia, a respeito de reassentamentos e que a gestão local continua 

trabalhando com as comunidades para entender e mitigar os problemas associados aos 

reassentamentos (BHP BILLITON, 2015a). 

Em relação ao investimento na comunidade, de 1% do lucro antes de taxas, que em 

2015, totalizou aproximadamente 225 milhões de dólares, a companhia apresenta uma 

distribuição conforme o quadro 8: 

 

Quadro 8 - Distribuição % de investimentos na comunidade. 

Área de Investimento Total (%) de US$ 225 

milhões 

Meio Ambiente 24% 

Infraestrutura geral 22% 

Auxílio a comunidade 21% 

Treinamento e Educação 17% 

Saúde 7% 

Artes 5% 

Esportes e recreação 2% 

Desenvolvimento de Pequenos Negócios 2% 

Fonte: BHP Billiton (2015a) 

 

Outro ponto interessante sobre a relação da BHP Billiton com comunidades é o 

relacionamento com as comunidades indígenas. A BHP BILLITON (2015, p.50) afirma 

reconhecer a importância dos direitos tradicionais e valores de pessoas indígenas, respeitando 

sua herança cultural e o significado de suas terras e comunica que têm uma declaração de 

política para pessoas indígenas explicando que esta discursa sobre consentimento voluntário, 

antecipado e informado de pessoas indígenas para novas operações ou projetos de grande 

capital localizados em terras tradicionalmente indígenas. Ainda na mesma página, de forma 

contraditória ao que se apresentou sobre consentimento voluntário, informa que reconhece o 

direito dos governos de tomar decisões em última instância e que na maioria dos países nem 

pessoas indígenas e nem outros grupos têm direito de veto. Argumenta, ainda, que onde não há 

consentimento o governo deve decidir sobre a continuidade de um projeto depois de avaliar os 

interesses das populações indígenas e o resto da população.  
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Ainda em seu relatório de sustentabilidade de 2016, a empresa destacou, dentre as 

metas: engajamento com pessoas indígenas, contribuir com a economia local e auxiliar 

ativamente as comunidades. Para tal, frisa, assim como em 2015, o investimento social 

voluntário de 1% dos lucros antes de impostos, que no ano de 2016 somou 178,1 milhões de 

dólares (BHP BILLITON, 2016a). 

Dentro do item “auxiliar ativamente as comunidades” do relatório de sustentabilidade 

2016, ressalta a importância da gestão dos riscos da comunidade, afirmando que os riscos da 

comunidade de maior preocupação são aqueles envolvendo segurança e defesa, reassentamento, 

saúde da comunidade, impactos econômicos e eventos que levam a violação de direitos 

humanos (BHP BILLITON, 2016a). 

Em 2016, o relatório de sustentabilidade da BHP Billiton contou com uma longa seção 

dedicada a um grande desastre ocorrido ao fim de 2015, o rompimento da barragem de rejeitos 

Fundão, de sua joint venture não operada por eles, Samarco S.A., da qual possui 50%, 

juntamente com a VALE S.A. As informações pertinentes ao tema deste trabalho podem ser 

vistas nas declarações da BHP Billiton (2016a, p.2, tradução nossa): 

 

 Em 5 de novembro de 2015, a barragem Fundão – uma das duas principais 

barragens de rejeitos – falhou. Isso levou a um significante volume de rejeitos de mineração 

(água e lama de dejetos de mina) sendo liberados (Falha da barragem da Samarco). Como 

resultado as comunidades de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu foram inundadas e número 

de outras comunidades ao longo do Rio Doce foram também afetadas.  

Tragicamente 19 pessoas morreram – 5 membros da comunidade e 14 pessoas que 

estavam trabalhando na barragem no momento da falha. 

Um número de negócios sofreu interrupção de funcionamento durante o período de 

pico em que os rejeitos desciam o rio e muitos pequenos negócios, como pescadores e 

mineradores de areia sofreram impactos prolongados. 

 

Em seguida, a empresa apresenta as medidas e consequências resultantes do ocorrido 

BHP Billiton (2016a, p.3, tradução nossa): 

 

 BHP Billiton estabeleceu presença permanente em Belo Horizonte para 

continuar a auxiliar a remediação e resposta da Samarco no longo prazo. Um time com 35 

especialistas técnicos e gestores seniores está agora engajado tempo integral no esforço de 

resposta. O diretor comercial Dean Dalla Valle assumiu a responsabilidade diária no nível de 

um time de liderança executiva pela resposta da BHP Billiton à falha da barragem e está alocado 

no Brasil desde fevereiro de 2016.  

Em março de 2016, um acordo foi estabelecido entre Samarco, BHP Billiton Brasil, 

Vale e autoridades brasileiras para fornecer um acordo de remediação dos impactos da falha 

(Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta TTAC) O acordo fornece uma série de 

ações de remediação e compensação, medidas e programas, incluindo 17 programas ambientais 

e 22 programas socioeconômicos, para restaurar e compensar as comunidades e o ambiente 

afetado pela falha da barragem. 
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4.2.3 VALE S.A. 

A VALE S.A., em seu relatório de sustentabilidade 2015, descreve os cinco elementos 

que coloca como estratégia chave para “Embutir Sustentabilidade no Negócio”. A companhia 

explica que isso se dá ao construir legados econômicos, sociais e ambientais onde a companhia 

está presente e ao mitigar os impactos de suas operações em comunidades adjacentes (VALE, 

2015a). 

Em relação aos investimentos, em seu relatório de sustentabilidade de 2015 a VALE 

(2015a, p.39) em uma seção denominada “Gastos socioambientais” informa que as despesas 

sociais concentram em reduzir o desconforto em comunidades vizinhas e que 70% do valor 

gasto são de investimentos obrigatórios e 30% investimentos sociais voluntários. Numa seção 

subsequente classifica as despesas sociais em: 

 Gestão de Impacto: mitigação, correção e compensação de impactos 

socioambientais; direcionamento particular a comunidades tradicionais e 

pessoas indígenas; 

 Investimento Social: desenvolvimento territorial e melhoria da qualidade de 

vida da comunidade; 

 Ação institucional periódica: apoio às esferas do governo e entidades para 

desenvolvimento sócio econômico); 

 Ação periódica na comunidade: assistência social à comunidade. 

Ainda em seu relatório de sustentabilidade de 2015 a VALE (2015a, p.54) em uma 

seção denominada “Desenvolvimento Territorial”, apresenta os potenciais impactos sociais e 

econômicos diretos e indiretos, que podem ser vistos no quadro 9. Estes impactos foram 

classificados em diretos e indiretos pela Vale S.A. e em positivos ou negativos para este 

trabalho. 
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Quadro 9 - Potenciais impactos sociais e econômicos causados pela VALE.S.A 

  POTENCIAIS IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DIRETOS E 

INDIRETOS DA VALE.S.A. 

D
IR

E
T

O
S

 

N
E

G
A

T
IV

O
S

 

Perturbação da população. 

Interferência na forma de vida de comunidades vizinhas, pessoas indígenas e 

comunidades tradicionais. 

Aumento no trânsito local. 

Possível remoção involuntária de famílias para a instalação ou expansão dos 

empreendimentos. 

Geração ou intensificação do conflito por uso da terra. 

Redução do emprego na fase de fechamento. 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

Oportunidades de trabalho, geração de renda e aumento do poder de compra da 

população. 

Aumento do número de postos de trabalho formais. 

Aumento de demanda por produtos e serviços locais. 

Treinamento de fornecedores locais 

Aumento na arrecadação de impostos e capacidade de investimento de autoridades 

públicas. 

IN
D

IR
E

T
O

S
 

N
E

G
A

T
IV

O
S

 

Incentivo à imigração e aumento na taxa de crescimento populacional, devido a 

expectativas de emprego. 

Aumento na especulação imobiliária com o aumento do déficit de moradias.  

Aumento do nível dos preços e custos de vida. 

Aumento da fragilidade e segurança pública. 

Pressão na infraestrutura e serviços públicos. 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

Desenvolvimento econômico, estímulo da expansão no setor de serviços e atividade 

comercial. 

Atração de fornecedores de produtos, serviços e aumento do número de empresas 

locais. 

Aumento do nível de qualificação profissional na população. 

Aumento da economia formal. 

Estímulo a novas formas de organização da produção local. 

Atração de investimentos públicos e privados. 

Geração de conhecimento científico. 

Maior representação política e econômica do município. 

Fonte: adaptado de Vale S.A. (2015a) 
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Em relação à interação de fato com a comunidade destacam a existência de times e 

especialistas em permanente relacionamento com a comunidade, guiados por políticas e 

padrões com o auxílio de ferramentas específicas. De acordo com a VALE (2015a, p.55, 

tradução nossa): 

Ações sociais envolvem, processos como diálogo social, gestão das demandas da 

comunidade, planejamento e gestão dos gastos sociais, trabalho voluntário e iniciativas 

estruturadas em temas como direitos humanos e remoção involuntária de pessoas, com atenção 

especial dada a pessoas indígenas e comunidades tradicionais. 

 

Ainda sobre interação de fato com a comunidade, agora numa dimensão de conflitos, 

a VALE (2015a, p.59-60) destaca que opera 6,3% da malha ferroviária brasileira e que em 2015 

houve ações de piquete e paralisação do transporte de carga e pessoas. A razão dos protestos se 

devia a compensação pelos impactos causados pela Samarco na falha da barragem de rejeitos 

em novembro de 2015.  Além deste conflito, indica que houve, no ano, 70 conflitos pelo uso da 

terra e informam que as tentativas de resolução foram feitas através de diálogo com a equipe de 

especialistas em relações com a comunidade e que alguns casos se resolveram na justiça. Por 

fim, anunciam que houve realocação de 100 famílias de forma involuntária e explicitam o 

método de realocação (10 em pagamento em dinheiro, 21 com remoção com compensação 

assistida e 69 por reassentamento). 

Especificamente sobre comunidades indígenas, informam que tem relações com 49 

comunidades tradicionais e 12 centros de população indígena, com as quais mantém acordos, 

programas de mitigação de impacto e iniciativas de relacionamento. Entre 16 comunidades de 

pessoas indígenas na Austrália, Canadá, Indonésia, Malásia e Nova Caledônia, há acordos 

assinados com 12 comunidades. 

O relatório de sustentabilidade da Vale S.A. de 2016 traz a mesma estrutura de 

informações, com atualização dos números relacionados a investimentos e os relacionados a 

conflitos.  

Para o ano de 2016, a VALE (2016a, p.62) destaca o investimento de 142,1 milhões 

de dólares, com o objetivo de reduzir as inconveniências às comunidades locais através de 

gestão de impacto. Deste total, 66% atenderam a ações mandatórias e 34% foram investimentos 

voluntários e a subdivisão destas destes gastos, que atendem ao mesmo formato de 2015, foram 

US$5,3 milhões em ações específicas com a comunidade, US$11,9 milhões em ação 

institucional específica, US$81,3 milhões em gestão de impacto e US$43,6 milhões em 

investimento social.  
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Já em relação à conflitos, a VALE (2016a, p.67) destaca que houve 134 ameaças de 

interdição da via férrea e que 75% foram neutralizadas pelo time de relacionamento com a 

comunidade e que durante o ano a linha ficou interditada por 731 horas. Já para os conflitos 

relacionados ao uso da terra, informam que houve 151 casos, que envolveram manifestações e 

paralisações das operações. 

 

4.2.4 Análise do relacionamento com as comunidades  

Após a apresentação dos resultados encontrados acerca do relacionamento das 

empresas com as comunidades no seu entorno, pode-se dizer que o reconhecimento da 

importância deste relacionamento é bastante claro, já que todas elas têm seções especiais para 

tratar do assunto em seus relatórios. Além disso todas buscam seguir padrões internacionais e 

desenvolvem internamente práticas de relacionamento, como a existência de comitês, a presenta 

de especialistas em relacionamento e a disponibilização de canais diversos de acesso às 

empresas. 

Para as três empresas, os fatores principais e determinantes que as motivam a investir 

neste relacionamento são a reputação, tratada em seção específica deste trabalho, e a obtenção 

e manutenção de licenças e permissões para se instalar e continuar operando. 

Nos relatórios de sustentabilidade todas destacam incessantemente seus investimentos 

monetários nas sociedades que afetam, principalmente BHP Billiton e sua determinação de 

investimento de 1% dos lucros antes de impostos na comunidade. A empresa VALE S.A. é a 

que aponta fatores mais específicos, positivos e negativos, mostrando que existe de fato uma 

preocupação, ainda que coorporativa, com o impacto causado por ela. 

Um comentário válido acerca do caso específico da VALE S.A. e BHP Billiton, 

responsáveis pela Samarco S.A. e consequentemente, pelo desenrolar do processo descrito, é 

que as duas têm o mesmo discurso de apoio às comunidades e a mesma clareza na descrição 

dos eventos, entretanto BHP Billiton se antecipa melhor em comunicar as ações sobre o 

ocorrido tanto para o público geral em seu relatório de sustentabilidade, quanto para os seus 

acionistas, já que explicita melhor as questões monetárias do ocorrido. Reforça-se que como a 

joint-venture era operada pela VALE S.A. era de se esperar que esta assumisse maiores 

responsabilidades pelas consequências do desastre, o que não foi identificado nos relatórios. 

Em termos gerais e do ponto de vista de liderança e influência destas empresas no 

mercado mundial, pode-se comentar que em suas narrativas se apresentam como caminhando 
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positivamente no sentido de interação com as comunidades e na gestão dos fatores que 

impactam o negócio. As três líderes mundiais descrevem ações de prevenção e gestão de 

conflitos, investimentos sociais relevantes. Dessa forma, ainda que por questões de interesse 

próprio, elas buscariam identificar formas de manter um bom relacionamento com aqueles que 

são impactados por elas. 

Vale observar que muito do que se faz em termos de acordos com a comunidades visa 

atender aos interesses da própria empresa, seja na obtenção da terra que necessita para 

implantação das operações, seja pela obtenção das licenças para operar, ou mesmo evitando 

custos com processos judiciais. Nesse sentido percebe-se que os investimentos feitos na 

comunidade são necessários pela própria evolução dos acontecimentos gerados pela instalação 

da empresa. 

4.3 FATORES DE RISCO 

Os fatores de risco são propostos pelas empresas nos relatórios Form-20F na parte 1 

do relatório, item 3: Informações sobre a condição financeira da companhia, captação de 

recursos e fatores de Risco. Nos quadros 10, 11 e 12 é possível observar como as empresas 

BHP Billiton, RIO TINTO e VALE S.A. estruturam a apresentação dos fatores de risco para os 

dois anos analisados: 

 

Quadro 10 - Form 20F. Estrutura dos fatores de risco, BHP Billiton em 2015 e 2016 

BHP Billiton (2015, 2016) 

Falha da barragem da Samarco* 

Riscos Externos 

Riscos de Negócio (Business Risks) 

Riscos Financeiros 

Riscos Operacionais 

Riscos de Sustentabilidade 

*apenas em 2016 
Fonte: Adaptado de (BHP BILLITON, 2015b) e (BHP BILLITON, 2016b) 
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Quadro 11 - Form 20F Estrutura dos fatores de risco RIO TINTO em 2015 e 2016 

RIO TINTO (2015,2016) 

Riscos Financeiros 

Riscos de Mercado 

Riscos Financeiros 

Riscos Estratégicos 

Riscos Operacionais 

Riscos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Comunidade 

Riscos de Recursos 

Riscos de operação, projetos e pessoas 

Riscos de Conformidade 

Riscos dos Stakeholders 

Riscos de Governança 

Fonte: Adaptado de (RIO TINTO, 2015b) e (RIO TINTO, 2016b) 

 

 

Quadro 12 - Form 20F Estrutura dos fatores de risco Vale S.A. em 2015 e 2016 

VALE S.A.   

2016 2015 

Riscos Externos 

Riscos relacionados ao negócio 

 (Business Risks) 

Riscos Financeiros 

Riscos relacionados à falha da Samarco 

Riscos políticos, econômicos, sociais e regulatórios 

Riscos Operacionais 

Riscos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

Riscos relacionados às reservas minerais 

Riscos relacionados à estrutura corporativa Riscos relacionados à estrutura corporativa 

Riscos relacionados aos depositários Riscos relacionados aos depositários 

Fonte: Adaptado de (VALE, 2015b) e (VALE , 2016b) 

 

A partir dos quadros 10,11 e 12, é possível perceber que para as três empresas existe a 

classificação de risco financeiro e operacional. Além disso, cada uma em suas subdivisões, 

apresenta riscos relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade e também riscos relacionados 

à estrutura corporativa.  

É interessante verificar também, que Vale e BHP Billiton, como acionistas possuidoras, 

cada uma, de 50% da empresa Samarco Mineração S.A. incluíram em seus fatores de risco 

àqueles relacionados à falha da barragem de rejeitos da mesma, que aconteceu em novembro 

de 2015.  

Outro aspecto interessante, é o detalhamento dos riscos que a VALE S.A. passou a 

fazer em 2016 em relação a 2015 onde apenas englobava diversos riscos numa categoria única 

chamada “Riscos relacionados ao negócio”. Apesar da classificação condensada em 2015, a 

descrição detalhada de cada risco dentro das categorias é a mesma em 2015 e 2016. 

Dando continuidade à análise dos fatores de risco apresentados pelas empresas tem-se 

o detalhamento de cada item de risco com relevância para o tema. O detalhamento com os 
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resultados relevantes e o comentário do autor sobre o item de risco podem ser vistos nas tabelas 

1, 2 e 3. Estes itens foram codificados 9e categorizados seguindo a classificação nos cinco tipos 

de riscos coorporativos: social, técnico, econômico/financeiro, ambiental e político/legal 

(GRAETZ, 2015).  

Tabela 1 - Análise a classificação de riscos BHP Billiton 

BHP Billiton 

Risco Item de Risco Observações do autor Classificação Código 

Falha da 

barragem da 

Samarco 

Nossas potenciais 

obrigações devido 

ao litígio e outras 

ações resultantes 

da falha da 

barragem da 

Samarco estão 

sujeitas à 

significante 

incerteza e não 

podem ser 

estimadas 

confiavelmente 

neste momento, 

mas podem ter um 

efeito adverso real 

no nosso negócio. 

Detalhou-se os acontecimentos 

relacionados a falha da barragem 

da Samarco: 

5 de novembro de 2015 - falha da 

barragem inundando as 

comunidades de Bento Rodrigues, 

Gesteira e Paracatu, impactando 

outras comunidades ao longo do 

Rio Doce. 

Reconheceu-se que  a falha da 

barragem e a suspensão das 

operações impactaram 

significativamente nos resultados 

financeiros da BHP Billiton. 

Informou-se que dentre os 

processos movidos contra a BHP 

Billiton existe uma ação civil 

iniciada pelo governo federal 

brasileiro, os estados do Espírito  

Santo e Minas Gerais e outras 

autoridades públicas em 30 de 

novembro de 2015, visando o 

estabelecimento de um fundo de 

no máximo R$ 20 bilhões para 

custos de limpeza e danos. 

Em 2 de março de 2016, BHP 

Billiton, Vale e Samarco 

assinaram um Termo de 

Transação e de Ajustamento de 

Conduta (TTAC) com autoridades 

brasileiras para criação da 

Fundação Renova que iria 

desenvolver e executar programas 

econômicos sociais e ambientais 

para remediação e compensação 

pelos estragos.  

Em 30 de junho de 2016, a BHP 

Billiton reconheceu 1.2 bilhões de 

dólares em provisões devido às 

Social 

Técnico 

Econ./Financ. 

Ambiental 

Político/Legal 

B16-01 

                                                 

9  Codificação B = BHP; R = Rio Tinto; V = Vale S.A. 15 = ano 2015; 16 = ano 2016 

Último número: ordem em que estão nas tabelas 1, 2 e 3. 
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BHP Billiton 

Risco Item de Risco Observações do autor Classificação Código 

potenciais obrigações com a 

Samarco pelo TTAC. 

Em 5 de maio o TTAC foi 

ratificado pelo Supremo Tribunal 

Federal suspendendo a exigência 

dos 20bi de reais e em 30 de 

Junho de 2016 o Supremo 

Tribunal de Justiça, STJ, suspende 

essa ratificação reinstaurando a 

exigência dos 20bi. 

Riscos Externos Ações de 

governos, 

regulação 

adicional ou 

eventos políticos 

nos países que 

operamos podem 

gerar um impacto 

negativo no nosso 

negócio. 

Reconheceu-se como riscos 

adicionais em mercados 

emergentes: terrorismo, agitações 

civis, ativismo judicial, 

investigações regulatórias, 

nacionalização, protecionismo, 

renegociação e anulação de 

contratos existentes, concessões, 

permissões e outros acordos, 

imposições, controles e proibições 

da produção de certos produtos, 

restrição ou repatriação de ganhos 

de capital e mudanças nas leis e 

políticas. 

Político/Legal 

Social 

B16-02 

B15-01 

Riscos de 

Negócio 

(Business Risks) 

Custos crescentes 

e atrasos de 

cronograma 

podem afetar 

adversamente 

nossos projetos 

em 

desenvolvimento. 

Citou-se atrasos, mas não se 

relacionou com risco social, citou-

se apenas "incidentes ou 

condições inesperadas durante o 

desenvolvimento de projetos" 

Técnico 

Ambiental 

B16-03 

B15-02 

Riscos Financ. n/a n/a n/a   

Riscos 

Operacionais 

Catástrofes 

operacionais e 

naturais podem 

afetar 

adversamente 

nossas operações. 

Informou-se que baseados em sua 

gestão de risco e preocupações 

com o valor de seguro externo no 

setor de recursos naturais, o 

direcionamento é minimizar ou 

não obter seguro externo para 

certos riscos incluindo: dano a 

propriedade e interrupção do 

negócio, sabotagem, e terrorismo, 

carga marítima, construção, 

responsabilidade pública primária 

e benefícios dos empregados. 

Justificou-se dizendo que os 

seguros atuais não fornecem 

proteção para todos os custos 

como o de limpeza, litígio e outras 

reinvindicações. 

Social 

Ambiental 

Político/legal 

B16-04 

B15-03 
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BHP Billiton 

Risco Item de Risco Observações do autor Classificação Código 

Riscos de 

Sustentabilidade 

Impactos na 

saúde, segurança, 

meio ambiente e 

comunidade, 

incidentes ou 

acidentes podem 

adversamente 

afetar nossas 

pessoas, operações 

e reputação ou 

licença para 

operar. 

Reconheceu-se, em "meio 

ambiente" que as operações, por 

natureza, têm o potencial de 

impactar adversamente a 

qualidade do ar, biodiversidade, 

recursos hídricos e outros serviços 

relacionados ao ecossistema. 

Apontou-se que mudanças no 

entendimento científico destes 

impactos, nas requisições 

regulatórias e nas expectativas dos 

stakeholders podem impedir ou 

causar atrasos nas aprovações de 

projetos e resultar em maiores 

custos de mitigação e 

compensações. 

 

Reconheceu-se que comunidades 

locais podem ser diretamente 

impactadas e ficarem insatisfeitas 

pela operação ou se opor a novos 

desenvolvimentos de projetos, 

inclusive de ação legal, 

potencialmente afetando prazos, 

custos e produção, e em casos 

extremos a viabilidade, 

adversamente impactando a 

reputação e a licença para operar. 

Exemplificou-se os riscos 

relacionados à comunidade por 

protestos comunitários ou 

agitações civis, reclamações aos 

mecanismos de queixa e ativismo 

social, e podem causar atrasos ou 

mudanças nos desenvolvimentos 

propostos e interrupções à 

operações existentes.  

Social 

Ambiental 

Político/Legal 

B16-05 

B15-04 

Fonte: Adaptado de (BHP BILLITON, 2015b) e (BHP BILLITON, 2016b) 
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Tabela 2 - Análise a classificação de riscos RIO TINTO 

RIO TINTO 

Risco Item de Risco Observações do autor Classificação Código 

Riscos Financeiros 

Riscos de 

Mercado 

Nada relacionado ao 

risco social 

n/a n/a   

Riscos 

Financeiros 

Nada relacionado ao 

risco social 

n/a n/a   

Riscos 

Estratégicos 

Nada relacionado ao 

risco social 

n/a n/a   

Riscos Operacionais 

Riscos de 

Saúde, 

Segurança, 

Meio Ambiente 

e Comunidade 

Nossas operações e 

projetos são 

inerentemente perigosos, 

com potencial de causar 

doenças ou ferimentos, 

danos ao meio ambiente, 

descontinuidade para 

uma comunidade ou 

ameaça para a segurança 

pessoal. 

Reconheceu-se que falhas em 

gerir riscos relacionados à 

saúde, segurança, meio 

ambiente ou comunidade 

podem resultar em evento 

catastrófico ou outro dano de 

longo termo o que poderia em 

resposta ameaçar a 

performance financeira do 

grupo e a licença para operar. 

Reconhecem como ameaças: 

áreas de herança cultural. 

Social 

Técnico 

econ./financ. 

Ambiental 

Político/Legal 

R15-01 

R16-01 

Riscos de 

Recursos 

Nada relacionado ao 

risco social 

n/a n/a   

Riscos de 

operação, 

projetos e 

pessoas 

Excelência operacional é 

derivada de alta 

produtividade 

operacional e humana. 

Produtividade, que é 

direcionada por 

otimização do balanço 

entre pessoas, processos 

e sistemas, pode variar. 

Apesar de reconhecer que a 

produtividade envolve 

pessoas, não reconheceu-se 

nenhum fator relacionado à 

comunidade como parte dos 

que podem causar interrupção 

do negócio. 

Técnico 

Ambiental 

R15-02 

R16-02 

Riscos de Conformidade 

Riscos dos 

Stakeholders 

Nada relacionado ao 

risco social 

Estranhamente não se 

reconheceu no item 

stakeholders nenhum risco 

relacionado às comunidades. 

n/a   

Riscos de 

Governança 

A reputação do grupo e 

as licenças regulatórias 

dependem de conduta de 

negócio apropriada e são 

ameaçadas por alegações 

públicas ou 

investigações 

regulatórias. 

Reconheceu-se que a 

reputação do grupo e as 

licenças regulatórias 

dependem de conduta de 

negócio apropriada e é 

ameaçada por alegações 

públicas ou investigações 

regulatórias 

Político/Legal 

Social 

R15-03 

R16-03 

Fonte: Adaptado de (RIO TINTO, 2015b) e (RIO TINTO, 2016b) 
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Tabela 3 - Análise a classificação de riscos VALE S.A. 

VALE S.A. 

Risco Item de Risco Observações do autor Classificação Código 

Riscos 

Externos 

Nosso negócio está 

exposto à 

sazonalidade da 

atividade econômica 

global e requer 

investimentos 

significativos de 

capital. 

2016 - Destacou-se a sensitividade 

à demanda por produção industrial 

Reconheceu-se que quantidades 

substanciais de investimento 

precisam ser direcionadas a 

minimizar impactos sociais. 

2015 - mesmo texto, porém não 

explicitam minimizar impactos 

sociais. 

econ./financ. 

Social 

V15-01 

V16-01 

Riscos 

Financeiros 

Baixos fluxos de 

caixa, resultantes de 

queda dos preços 

dos nossos produtos, 

tem adversamente 

afetado nossas 

avaliações de crédito 

e o custo e 

disponibilidade de 

financiamentos. 

Comentou-se que em certas 

jurisdições (estados ou países) 

precisam apresentar garantias 

financeiras como cartas de crédito, 

títulos de garantia ou cauções em 

numerário de forma a cobrir 

custos de fechamento e 

remediação após conclusão das 

operações. 

econ./financ. 

Social 

V15-02 

V16-02 

Riscos 

relacionados à 

falha da 

Samarco 

2016 - Nós estamos 

envolvido em 

processos legais que 

podem ter um efeito 

adverso real nos 

nossos negócios em 

caso e resultados 

desfavoráveis. 

Nossas obrigações e 

potenciais 

obrigações que 

surgirem da falha da 

barragem de rejeitos 

da Samarco 

Mineração S.A. 

("Samarco") em 

Minas Gerais podem 

afetar negativamente 

nosso negócio, 

nossas condições 

financeiras e nossa 

reputação. 

 

2015 - Nossas 

obrigações em 

relação a um acordo 

estabelecido advindo 

da falha da barragem 

de rejeitos da 

Samarco podem 

causar um impacto 

Destacou-se o envolvimento em 

processos devido a falha da 

Samarco. 

Reconheceu-se que as obrigações 

e responsabilidades decorrentes da 

falha da Samarco podem impactar 

negativamente o negócio, as 

condições financeiras e a 

reputação. 

Reconheceu-se que futuras falhas 

da Samarco podem implicar em 

mais reinvindicações, multas e 

processos. 

Em "outros impactos" explicou-se 

que podem encontrar empecilhos 

na obtenção de licença ambiental 

para operar e que como 

shareholder da Samarco já tem 

sua reputação adversamente 

afetada. 

Reconheceu-se que as obrigações 

advindas de um acordo devido a 

falha da barragem da Samarco 

pode impactar a situação 

financeira. 

Informou-se que não esperam 

colocar esta provisão em seus 

demonstrativos, porém se a 

Samarco falhar em suas 

obrigações a Vale determinará se 

deverá reconhecer esta provisão. 

Social 

Técnico 

econ./financ. 

Ambiental 

Político/Legal 

V15-03 

V16-03 
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VALE S.A. 

Risco Item de Risco Observações do autor Classificação Código 

real nas nossas 

condições 

financeiras. 

Riscos 

políticos, 

econômicos, 

sociais e 

regulatórios 

As condições 

políticas, 

econômicas e sociais 

nos países que 

operamos ou temos 

projetos podem 

afetar adversamente 

nosso negócio. 

Reconheceu-se que a performance 

financeira pode ser afetada por 

condições regulatórias, políticas, 

econômicas e sociais. 

Reconheceu-se instabilidade 

política, propina, extorsão, 

corrupção, roubo, sabotagem, 

sequestros, conflitos civis, atos de 

guerra, atividades de guerrilha, 

pirataria e águas internacionais e 

terrorismo como fatores de risco. 

Social 

econ./financ. 

Político/Legal 

V15-04 

V16-04 

Riscos 

políticos, 

econômicos, 

sociais e 

regulatórios 

Desentendimentos 

com comunidades 

locais, onde 

operamos, podem 

adversamente afetar 

nosso negócio e 

reputação. 

Reconheceu-se que controvérsias 

com comunidades podem surgir 

de tempos em tempos. 

Exemplificou-se falando sobre a 

presença de operações e reservas 

minerais em reservas indígenas, 

ou perto de reservas indígenas e 

outros grupos de stakeholders. 

Comentou-se sobre a presença de 

sua operação em territórios 

sujeitos a disputas ou incertezas, 

em áreas destinadas a agricultura 

ou reforma agrária, gerando 

desentendimentos com donos de 

terras, movimentos sociais 

organizados, comunidades locais e 

o governo. Comentou-se ainda 

que pode ser necessário consultar 

e negociar com estes grupos como 

parte no processo de obtenção de 

licenças para operar, de forma a 

mitigar o impacto nas operações 

ou obter acesso às terras. 

Social 

Político/Legal 

V15-05 

V16-05 

Riscos 

políticos, 

econômicos, 

sociais e 

regulatórios 

Concessões, 

autorizações, 

licenças e 

permissões são 

sujeitas a expiração, 

limitação ou 

renovação e vários 

outros riscos e 

incertezas. 

Reconheceu-se a dependência de 

concessões, licenças e 

autorizações para operar. 

Político/Legal V15-06 

V16-06 
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VALE S.A. 

Risco Item de Risco Observações do autor Classificação Código 

Riscos 

Operacionais 

Nós podemos não 

ter seguro adequado 

para alguns riscos 

corporativos. 

Apontou-se que podem não ter 

seguro suficiente para alguns 

riscos corporativos. 

Comentam que os negócios estão 

sujeitos a um número de riscos e 

ameaças que podem resultar em 

danos ou destruição de 

propriedades, plantas e 

equipamentos. 

econ./financ. 

Social 

V15-07 

V16-07 

Riscos de 

Saúde, 

Segurança e 

Meio Ambiente 

Nosso negócio está 

sujeito a incidentes 

ambientais, de saúde 

e segurança. 

Reconheceu-se que a característica 

da operação sujeita a significantes 

riscos e ameaças (incêndios, 

explosões, vazamentos de gases 

tóxicos, derramamento de 

substâncias poluentes e outros 

materiais, deslizamento de pedras, 

incidentes com barragens e outras 

falhas) pode resultar em impactos 

ambientais e sociais. 

Ambiental 

Social 

V15-08 

V16-08 

  Nosso negócio pode 

ser adversamente 

afetado por 

regulação de meio 

ambiente, saúde e 

segurança, incluindo 

regulações 

pertinentes à 

mudança de clima. 

Comentou-se sobre a necessidade 

de licenças, permissões e 

autorizações para operar e 

comentam sobre a necessidade de 

estudos de impacto social para 

conseguir as aprovações. 

Destacou-se que litígios 

relacionados a esta questão podem 

afetar adversamente a condição 

financeira ou ameaçar a reputação. 

Ambiental 

Social 

V15-09 

V16-09 

Riscos 

relacionados às 

reservas 

minerais 

Nada relacionado ao 

risco social 

n/a n/a   

Riscos 

relacionados à 

estrutura 

corporativa 

Nada relacionado ao 

risco social 

n/a n/a   

Riscos 

relacionados 

aos 

depositários 

Nada relacionado ao 

risco social 

n/a n/a   

Fonte: Adaptado de (VALE, 2015b) e (VALE, 2016b) 

 

 

Uma matriz com as categorias versus empresas foi formada, gerando uma visão ampla 

dos resultados de fatores de risco e pode ser vista na tabela 4: 
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Tabela 4 - Matriz Classificação de Risco versus Empresa 

 Classificação de Risco BHP Billiton RIO TINTO VALE S.A. 

Social 

B16-01 

B16-02 

B15-01 

B16-04 

B15-03 

B16-05 

B15-04 

R16-01 

R15-01 

R16-03 

R15-03 

V15-01 

V16-01 

V15-02 

V16-02 

V15-03 

V16-03 

V15-04 

V16-04 

V15-05 

V16-05 

V15-07 

V16-07 

V15-08 

V16-08 

V15-09 

V16-09 

Técnico 

B16-01 

B16-03 

B15-02 

R16-01 

R15-01 

R16-02 

R15-02 

V15-03 

V16-03 

Econômico/Financeiro B16-01 
R16-01 

R15-01 

V15-01 

V16-01 

V15-02 

V16-02 

V15-03 

V16-03 

V15-04 

V16-04 

V15-07 

V16-07 

Ambiental 

B16-01 

B16-03 

B15-02 

B16-04 

B15-03 

B16-05 

B15-04 

R16-01 

R15-01 

R16-02 

R15-02 

V15-03 

V16-03 

V15-08 

V16-08 

V15-09 

V16-09 

Político/Legal 

B16-01 

B16-02 

B15-01 

B16-04 

B15-03 

B16-05 

B15-04 

R16-01 

R15-01 

R16-03 

R15-03 

V15-03 

V16-03 

V15-04 

V16-04 

V15-05 

V16-05 

V15-06 

V16-06 

Codificação B = BHP; R = Rio Tinto; V = Vale S.A. 15 = ano 2015; 16 = ano 2016 
Último número: ordem em que estão nas tabelas 1, 2 e 3 

Fonte: O autor. 
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Através da matriz gerada é possível perceber que a empresa VALE S.A. devido à maior 

categorização dos riscos, consegue trazer maior número de itens de risco que podem afetar o 

seu negócio. Nesse sentido, ela traz, tanto em 2015 quando em 2016, maior quantidade de itens 

que se relacionam com o risco social. Em seguida BHP Billiton com uma categorização similar 

à da VALE S.A e por último Rio Tinto que possui uma categorização mais condensada, gerando 

menor número de fatores de risco. 

A Tabela 5 foi elaborada para se analisar a relação entre o risco social e os outros 

quatro tipos (Técnico, Econômico/Financeiro, Ambiental e Político/Legal), para sua geração 

procurou-se quais riscos estavam colocados junto com o risco social nos resultados encontrados 

anteriormente, obtendo-se assim uma percepção da conexão entre eles: 

Tabela 5 - Matriz Risco Social x Outros Riscos em conjunto 

RISCO Técnico Econômico/Financeiro Ambiental Político/Legal 

Social 

B16-01 

R15-01 

R16-01 

V15-03 

V16-03 

B16-01 

R15-01 

R16-01 

V15-01 

V16-01 

V15-02 

V16-02 

V15-03 

V16-03 

V15-04 

V16-04 

V15-07 

V16-07 

B16-01 

B16-04 

B15-03 

B16-05 

B15-04 

R15-01 

R16-01 

V15-03 

V16-03 

V15-08 

V16-08 

V15-09 

V16-09 

B16-01 

B16-02 

B15-01 

B16-04 

B15-03 

B16-05 

B15-04 

R15-01 

R16-01 

R15-03 

R16-03 

V15-03 

V16-03 

V15-04 

V16-04 

Codificação B = BHP; R = Rio Tinto; V = Vale S.A. 15 = ano 2015; 16 = ano 2016 
último número: ordem em que estão nas tabelas 1, 2 e 3 

Fonte: O autor 

Percebe-se pela Tabela 5 que o risco social é apresentado mais frequentemente com os 

aspectos políticos legais, em seguida ambientais e depois econômico/financeiro. Em poucas 

colocações o risco social esteve junto do risco técnico. É possível tentar explicar essas relações, 

baseado no que foi apresentado nas tabelas 1, 2 e 3, da seguinte forma: o risco social, muitas 

das vezes, está associado a interferências causadas no meio ambiente, pelas empresas. Estas 

interferências provocam reações das comunidades, órgãos representativos e lideranças de 

governo. Estas reações, de um lado se traduzem em processos na justiça e de outro lado em 
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paralizações e movimentos contra os projetos das empresas. Por fim, estes processos ou 

paralizações causam prejuízos econômicos, prejuízos de reputação, e altos riscos de perdas de 

licenças pelas empresas. Dessa forma é natural que durante suas análises de risco, de fato o 

risco social esteja bastante associado com os outros tipos. O risco técnico pode se associar ao 

risco social, principalmente quando se fala em falhas de gestão de segurança, e o movimento 

parte da falha técnica, como no caso do rompimento da barragem de rejeitos da Samarco S.A. 

e afeta as comunidades no entorno gerando a mesma cascata de processos apontada 

anteriormente. 

 

4.4 CUSTOS 

Pode-se perceber ao longo de toda a busca sistemática nos relatórios que as empresas 

reconheceram e informaram alguns custos que se relacionam com o risco social; alguns deles 

foram informados nos fatores de risco e outros através de exemplos pelos quais pode-se afirmar 

ser custos diretamente relacionados. Estes custos podem ser classificados nas subcategorias 

propostas por DAVIS (2014) em segurança, modificação de projeto, gestão do risco, dano 

material, perda de produtividade, capital, pessoal, reputação e reparação. 

O caso mais importante onde este tipo de custo ocorreu, e que foi reportado tanto pela 

Vale S.A. quanto pela BHP Billiton em seus relatórios Form-20F e de sustentabilidade em 2016 

foi o caso do rompimento da barragem da Samarco S.A. No caso, já descrito neste trabalho, é 

possível identificar custos com gestão do risco, dano material, pessoal, reputação e reparação. 

Equipes especializadas precisaram ser alocadas no Brasil pela BHP Billiton, processos judiciais 

foram movidos por várias frentes como prefeituras, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo 

no Brasil, o Ministério Público Federal, entre outros. O grande custo citado que resume a 

situação do evento da Samarco S.A. é o de R$20bi através da Fundação Renova em reparação 

aos danos causados pela falha na barreira de rejeitos.  

Além do caso citado, há também o da Vale S.A. e suas equipes especializadas em 

relacionamento com comunidades que foram utilizadas em casos de paralização da sua malha 

férrea por movimentos de pessoas, como piquetes. Esses movimentos paralisam a operação de 

transporte gerando custos para a empresa que podem ser enquadrados em segurança, gestão do 

risco, perda de produtividade e reparação. Nestes casos, a empresa não informou os custos 

envolvidos. 
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Outro custo, bastante claro, mas para o qual não se informaram valores, foram os de 

reassentamento de famílias no entorno das operações das três empresas. Todas mencionam a 

questão da terra e do movimento de pessoas para viabilizar a operação, porém não há dados 

financeiros nestes relatórios nesse sentido. Estes custos podem ser classificados como reparação, 

já que as empresas estão oferecendo contrapartida por impacto causado por elas. 

Também foi possível identificar custos com a própria gestão do risco, já que são 

necessárias áreas específicas, comitês, cumprimento de legislações ou padrões internacionais, 

etc. e isso demanda profissionais especializados e tempo dedicado pela alta administração para 

estas questões. São custos enquadrados em gestão de risco e também de pessoal. 

Por fim, pode-se falar dos custos potenciais, ou seja, aqueles apontados como possíveis 

ocorrências, mas que se efetivarão caso estas ocorrências se concretizem. Grande parte deles 

foram informados nos fatores de risco das três empresas nos seus relatórios Form-20F de 2015 

e 2016 e são categorizados no quadro 13: 

Quadro 13 - Classificação de potenciais custos apontados nos fatores de risco 

Tipo de Custo Item 

Segurança B16-01; B16-02; B15-01; V15-03; V16-03; V15-04; V16-04; 

Modificação de Projeto B16-01 V15-03; V16-03; 

Gestão do Risco B16-01; B16-02; B15-01 V15-03; V16-03; V15-04; V16-04; 

Dano Material B16-01 V15-03; V16-03; V15-08; V16-08 

Perda de Produtividade B16-04; B15-03; B16-05; B15-04; R15-01; R16-01; R15-02; R16-02; V15-

06; V16-06 

Capital B16-01; R15-01; R16-01 V15-03; V16-03; V15-06; V16-06 

Pessoal B16-01 V15-03; V16-03; 

Reputação B16-01; B16-05; B15-04; R15-01; R16-01; R15-03; R16-03 V15-03; V16-

03; V15-06; V16-06; V15-09; V16-09 

Reparação B16-01; B16-05; B15-04 V15-03; V16-03; 

Codificação B = BHP; R = Rio Tinto; V = Vale S.A. 15 = ano 2015; 16 = ano 2016 

último número: ordem em que estão nas tabelas 1, 2 e 3 

Fonte: O autor. 

 

Percebe-se pelo quadro 13 que a perda de produtividade e reputação são os custos 

potenciais mais abordados pelas empresas, já que estes implicariam em maior perda financeira, 

seja pela não produtividade causada por fatores externos ou pela perda de investimentos por 

partes de acionistas e bancos devido a questões de reputação. 
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5. CONCLUSÕES 

Uma primeira observação a ser apresentada nesta conclusão se refere à ausência de 

valores de custos relacionados ao risco social nos demonstrativos financeiros das três empresas. 

Devido à não monetização do risco social, estes custos acabam não sendo considerados nos 

demonstrativos, devido à provável falta de estrutura contábil, ou seja, práticas contábeis de 

apuração destes custos, ou até mesmo pelo desinteresse e imaturidade para medir, quantificar e 

analisar de forma separada o risco social.  

Por outro lado, é necessário refletir que os custos de relacionamento e de conflitos com 

as comunidades são bastante altos, e muito provavelmente são medidos pelas empresas. Além 

disso, as três empresas apresentam, em seus relatórios, a importância da relação com a 

comunidade e entendem os benefícios de fazer a gestão desse risco, na redução de custos, na 

manutenção da reputação e consequente manutenção de licença para operar. Questiona-se então 

a não divulgação destes custos de forma mais clara e detalhada. Como apontado nos resultados, 

as questões de reputação são tão importantes que pode ser mais interessante para elas omitir 

este nível de detalhamento, mantendo uma reputação positiva. Entretanto, a metodologia 

escolhida para essa pesquisa não permitiu identificar o quanto não é medido e o quanto não é 

comunicado, sendo necessário aprofundamento do tema em investigações futuras. 

A questão da reputação é evidenciada através dos relatórios como um ponto de extrema 

relevância para as empresas e está muito atrelada à gestão de riscos. Esta também se faz 

importante devido às licenças e permissões e também na obtenção de investimentos. 

Contrapondo com o que foi dito no parágrafo anterior, a omissão de informações pode levar a 

mais custos, com processos judiciais iniciados pelos próprios acionistas devido à falta de acesso 

a informações que estão disponíveis, apenas não são divulgadas. Este fato pode ser evidenciado 

através de um processo judicial iniciado na corte no distrito sul de Nova Iorque nos Estados 

Unidos pela firma Bernstein Liebhard LLP, especializada em ações de litígio, em 2015, contra 

a VALE S.A. por declarações falsas ou enganosas a respeito do acidente com a Samarco S.A 

(BERNSTEIN LIEBHARD LLP, 2015). 

Ao se analisar os riscos apresentados de forma clássica em social, 

econômico/financeiro, técnico, ambiental e político legal, foi possível identificar uma 

proporção bem menor nos riscos técnicos. Ao assumir a existência destes riscos, as empresas 

se colocam como protagonistas das consequências que podem advir de eventos causados por 

falha técnica, como foi o caso da falha da barragem de rejeitos da Samarco S.A.. Nesse sentido 
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é mais viável apontar riscos cuja efetivação se dará por fatores externo do que internos, já que 

os externos não estão sob controle direto das empresas. 

Os custos que se relacionam com o tema, têm correspondência nas subdivisões 

segurança, modificação de projeto, gestão do risco, dano material, perda de produtividade, 

capital, pessoal, reputação e reparação de forma que esta subdivisão pode oferecer uma 

estrutura para análise específica do risco social, entretanto ainda não é feita por nenhuma das 

empresas estudadas. 

Os fatores de risco no relatório Form-20F e o relatório de sustentabilidade trazem 

conteúdo relevante ao assunto, porém uma análise mais profunda de outros relatórios e 

documentos seria necessária para melhor entendimento do panorama, porém fugiria do escopo. 

Nesse sentido recomenda-se que outros estudos possam ser feitos de forma a acompanhar a 

evolução das empresas do setor de extração mineral em sua análise e comunicação dos custos 

relacionados ao risco social. 
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